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ده سال حکومت داری بد 
در هرات

8

نشست بن دوم

هموارسازی راه 
برای آینده افغانستان

ده سال گذشته، قربانی های 
فراوانی را، هم از سوی 

مردم افغانستان و هم از 
سوی جامعه بین المللی، 

در پی داشته است. چنین 
قربانی ها دقیقا برای این 

است که ما چیزهای زیادی 
را برای امنیت جهانی 
و برای پیشرفت های 
افغانستان به دست 

آورده ایم. پیش از این، به 
صورت غیرقابل مقایسه، 

مردم افغانستان چنین 
دسترسی به آموزش، زیربنا 
و خدمات صحی نداشته اند.

]در صفحه 6[ نشست بن در راستای 
منافع کشور های 

منطقه نیست!
غرب،  که  است  واضح  نکته  یک 
امنیتی  لحاظ  به  شرایط،  این  در 
افغانستانی  دیگر  یک بار  نمی تواند 
منازعات  کانون  که  کند  تحمل  را 
برای  محلی  و  همسایگان  خونین 
پاکستان  تروریسم  تولید  زرادخانه 
ویژه  نماینده  شتاینر،  آقای  باشد. 
آلمان در امور افغانستان و پاکستان، 
جهان  که  داشت  ابراز  کابل  در 
نمی خواهد اشتباه گذشته را در مورد 
افغانستان تکرار کند.       در صفحه 4

امنیت افغانستان
از بن اول تا بن دوم

داخله،  امور  وزارت  سخنگوی 
از  وزارت  این  که  می افزاید 
دوم  بن  کنفرانس  اشتراک کنندگان 
روی  این،  از  پس  که  می خواهد 
نیروهای  تربیت  و  تمویل  تجهیز، 
گفته ی  به  کنند.  توجه  بیشتر  امنیتی 
و  تجهیز  درصورت  صدیقی،  صدیق 
پولیس،  ظرفیت سربازان  بردن  بلند 
مسوولیت  می توانند  امنیتی  نیروهای 
عهده  به  خوبی،  به  را،  امنیت  تامین 
گیرند.                             در صفحه 6

عناوین مطالب امروز:

افغانستان مسوولیت های خود را 
انجام دهد

جهان نمی تواند 
کمک های خود را 

به یک حکومت فاسد 
توجیه کند

آقای سالم به نگرانی ها در رابطه 
و  کرد  اشاره  نیز  پروسه صلح  به 
افغانستان  در  هیچ کس  که  گفت 
نیست،  صلح  تامین  مخالف 
چارچوپ  یک  در  صلح  باید  اما 
و  گیرد  صورت  روشن  و  شفاف 
نباید به بهانه تامین صلح، بر سر 
افغانستان  مردم  اساسی  حقوق 
مساله  سالم،  آقای  شود.  معامله 
رسیدگی به حقوق قربانیان جنگ 
تامین  که  گفت  و  خواند  عمده  را 
صلح و تاکید بر تقویت یک روند 
به گسترش  نباید منجر  سیاسی، 

و تقویت فرهنگ معافیت شود. 
در صفحه 4

ACKU
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بن دوم 
بازنگری راهی که رفته شده است 
مقاله ی  یک  در  آلمان  و  افغانستان  خارجه  وزرای 
برای  فرصتی  دوم  بن  که  گفته اند  مشترک 

هموارسازی راه آینده افغانستان می باشد. 
همه جانبه  و  دقیق  بازنگری  بدون  هموارسازی  این 
بود.  نخواهد  ممکن  است،  شده  طی  که  راه هایی 
افغانستان  مقام های حکومت  این نشست،  در  شاید 
زیباترین  با  همگی  جهانی  جامعه ی  نمایندگان  و 
و  بپردازند  افغانستان  از  تصویرسازی  در  ادبیات 
برای  ماهرانه  نیز  کرزی  آقای  »سخنرانی نویسان« 
شرح  به  رمانتیک  کامال  ادبیات  با  محافلی  چنین 
همه چیز  که  است  خوب  اما  بپردازند،  وضعیت 
واقع بینانه به بررسی و بازنگری  گرفته شود تا با 
نقد و بررسی گذشته، راه برای آینده هموار شود. 
عرصه  در  گذشته  ده سال  در  افغانستان  حکومت 
حکومت داری بهتر، با ناکامی هایی همراه بوده است. 
ساختار کابینه و سایر زیرمجموعه های حکومت را 
بسیاری از آگاهان به شرکت سهامی تشبیه می کنند. 
آقای کرزی در ده سال گذشته از حصار تعدادی از 
و  قومی و عمدتا جنگ ساالر خارج نشد  چهره های 
تحمیلی  به صورت  از همکاران شان  بخش عمده ای 

تا اکنون در رده های باالی حکومت باقی مانده اند. 
حکومت برای نسل جدید کشور که به مراتب آگاه تر 
و فنی تر می باشد، فلتر  ایجاد کرده است و این نسل 
برای رسیدن به قدرت باید از  مجاری حلقات معین 
یک  هنوزهم  ده سال،  گذشت  با  اکنون  کند.  عبور 
محلی  حکومت داری  و  بی سواداند  ولسوال ها  سوم 

به صورت سنتی و غیرپیشرفته ادامه دارد. 
تا میان مردم و حکومت  امر، سبب شده است  این 
دیوار بزرگی از بی اعتمادی ایجاد شود. هم اکنون بر 
اساس گزارش ولسی جرگه تعداد زیادی از وزرای 
را  انکشافی شان  بودجه های  مصرف  توان  کابینه 
قابلیت   و  توانمندی  عدم  در  ریشه  امر  این  ندارند. 
وزرای کابینه برای پالن  گذاری دقیق در عرصه های 

کاری شان دارد. 
حکومت افغانستان در عرصه تطبیق قانون نیز ناتوان 
بوده است. نبود حاکمیت قانون سبب شده است تا 
ملکیت های  غصب  تاراج  برای  بستری  به  حکومت 
محاکمه  شود.  عدم  تبدیل  زورمندان  توسط  عامه 
بررسی  عدم  و  کوکنار  در کشت  قدرتمند  باندهای 
دوسیه های اختالس وزرا و چهره های مطرح همگی 

نشان از عدم حاکمیت قانون در کشور دارد. 
مردم  اراده ی  از  برخاسته  قانون  نبود  متاسفانه، 
در  فرهنگ  یک  به  قانون گریزی  تا  شد  سبب 
گفته  فعلی که  اساسی  قانون  اما  بدل شود.  کشور 
می شود قانون نسبتا خوبی برای کشور است، در 
پا گذاشته شده  از سوی حکومت زیر  گام نخست 
است. تمدید کار آقای کرزی قبل از انتخابات دوم 
ریاست جمهوری، ابقای وزرا و روسای سرپرست 
برخالف قانون به بیش از دو سال، وارد کردن نه 
اجبار،  با  و  غیرقانونی  به صورت  پارلمان  در  نفر 
حکومت  توسط  قانون  نقض  صریح  نمونه های  از 

می باشد. 
فساد  با  مبارزه  عرصه  در  افغانستان  حکومت  
بین المللی،  شفافیت  نهاد  است.  بوده  ناکام  همچنان 
به  کشورهایی  ردیف  در  نیز  امسال  را  افغانستان 
شمار آورد که باالترین میزان فساد در آن  و جود 
نشان  کابل بانک  غارت  اختالس گران  آمار  دارد. 
نهاد  این  می دهد که چه چهره های در ورشکستگی 
و  متاسفانه رشوت  است.  داشته  نقش  مالی  بزرگ 
اختالس امروز در کشور به یک امر عادی بدل شده 

و قبحیت خود را در جامعه از دست داده است. 
با این همه در گام نخست باید از حکومت افغانستان 
در راستای تغییرات بنیادی و پای بندی به حاکمیت 
کارهای  برای  راه  تا  شود  گرفته  تعهداتی  قانون 

اساسی تر هموار شود. 
در شماره فردای روزنامه نیز به ادامه ی ناکامی های 

حکومت و متحدین آن اشاره خواهد شد. 

زنگ اول


اختطاف  برنامه  و  انتحاری  حمالت 
غزنی  والیت  در  دولتی  مقام های 
اما گفته نشده است که  دست داشته 
وی در این عملیات گرفتار شده و یا 

خیر. 
در همین حال، وزارت داخله از کشته 
و  مسلح  مخالفین  از  تن  شش  شدن 
خبر  دیگر  مخالف  شش  بازداشت 

داده است.
سوی  از  دیروز  که  اعالمیه ای  در 
آمده  رسید،  نشر  به  داخله  وزارت 
است که این افراد در جریان عملیات 
شبانه روز  یک  طی  پولیس  نیروهای 
در والیت های تخار، قندهار و هرات 

نظارت و بررسی عملکرد پولیس در 
بست  خبرگزاری  به  غرب،  حوزه 
باستان گفته است: »اتحادیه ملی زنان 
شاغل افغانستان، هرات شمول نه بلکه 
افغانستان شمول است. زنان در محیط 
هر  نداشته،  شغلی  مصوونیت  کاری 
لحظه بیم از این دارند که وظیفه خود 
را از دست بدهند و کسی نیست که 

از ایشان پشتیبانی کند.«
او افزود که در جریان ده سال گذشته 
مواجه  زیادی  دشواری های  با  زنان 
جهانی  جامعه  که  تعهدی  و  بوده اند 
و دولت افغانستان در نشست بن اول 

کرده بودند، عملی نکردند.

است.«
مسووالن امنیتی پروان می گویند که در 
پیوند به این رویداد کسی بازداشت نشده 
جریان  زمینه  این  در  تحقیقات  و  است 

دارد.

نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان 
می گویند که دیروز طی عملیاتی در 
از  پر  ساختمان  یک  عزنی،  والیت 
مواد انفجاری را، بدون آنکه به کسی 

آسیبی برسد، تخریب کردند.
آمده  بین المللی  نیروهای  اعالمیه  در 
است که این عملیات مشترکا از سوی 
به هدف  خارجی  و  داخلی  نیروهای 
ردیابی یک رهبر طالبان در ولسوالی 
راه اندازی  غزنی  والیت  خوگیانی 
شده بود و در این جریان چندین تن 

از مظنونین بازداشت شدند.
این  که  است  شده  گفته  اعالمیه  در 
طراحی  و  تنظیم  در  طالبان  رهبر 

هرات  والیت  در  زنان  از  شماری 
جهانی  جامعه  که  تعهدی  می گویند 
بود،  کرده  افغانستان  زنان  قبال  در 

عملی نکرده است.
اتحادیه ملی زنان شاغل افغانستان در 
یک گردهمایی خواهان حضور زنان 

در نشست بن دوم شدند.
این گردهمایی در  اشتراک کنندگان 
نهادهای  و  دولت  از  اعالمیه،  یک 
در  زنان  نقش  خواهان  مدنی  جامعه 
و  صلح  مسوولیت ،  انتقال  برنامه های 
حضور زنان در نشست بن دوم شدند.
ملی  اتحادیه  رییس  شهاب،  شریفه 
زنان شاغل افغانستان و مسوول بخش 

یک زن در ولسوالی جبل السراج والیت 
پروان، خودکشی کرد.

تایید  با  پروان،  والیت  امنیتی  مسووالن 
این خبر، می گویند که عصر روز جمعه 
یک زن در »قلعه سحرای« ولسوالی جبل 
خانوادگی  خشونت های  اثر  در  السراج 

دست به خودکشی زده است.
محمد آرام، مدیر مبارزه با جرایم جنایی 
به  شنبه  روز  پروان  پولیس  فرماندهی 
است:  گفته  باستان  بست  خبرگزاری 
»یک خانم در ولسوالی جبل السراج در 
اثرخشونت های خانوادگی، با استفاده از 
زده  خودکشی  به  دست  کالشینکوف 

یک ساختمان مملو از مواد انفجاری در غزنی تخریب شد

انتقاد زنان در هرات از عملکرد جامعه جهانی

خشونت خانوادگی یک زن را مجبور به خودکشی کرد

کشته و بازداشت شده اند.
نشر  با  نیز  دفاع  وزارت  همچنین 
تازگی  به  که   می گوید  اعالمیه ای 
تصفیوی  فعالیت های  جریان  در 
خوست،  والیات  در  ملی  اردوی 
غزنی، هلمند، فراه و قندهار سه تن از 
مخالفین مسلح کشته شده  و هفت تن 

دیگر بازداشت شده اند.
است  آمده  دفاع  وزارت  اعالمیه  در 
از سربازان اردوی ملی  که چهار تن 
در  امنیتی  وظایف  اجرای  هنگام 
والیت هلمند نیز جان باخته و سه تن 
و  هلمند  کنر،  والیت های  در  دیگر 

زابل زخمی شده اند.

کاغذ  روی  در  »قانون  گفت:  وی 
باقی مانده است، کسی به قانون توجه 
پایین  تا  باال  ندارد و قانون از سطوح 
میکانیزم  باید  دولت  می شود،  نقض 
ایجاد  کاری  محیط  در  را  نظارت 

کند.«
وی نقش زنان را در نشست بن دوم 
»زنان  می گوید:  و  دانسته  کم رنگ 
دوم  بن  کنفرانس  در  محدودی 
انتخابی  هم  آن  که  می کنند  شرکت 

نبوده است.«
اگر  که  داد  هشدار  شهاب  خانم 
ننشیند،  کرسی  به  خواسته های شان 

زنان آماده دادخواهی خواهند شد.

بگرام  ولسوالی  در  نیز  پیش  روز  چند 
شد.  پیدا  زن  یک  سوخته  جسد  پروان 
عدلی  نهادهای  مسووالن  این  از  پیش 
چهل  افزایش  از  پروان  در  قضایی  و 
این  زنان در  برابر  درصدی خشونت در 

والیت خبر داده بودند.
جرایم  با  مبارزه  مدیر  حال،  همین  در 
از  پروان،  پولیس  فرماندهی  جنایی 
خبر  قتل،  اتهام  به  نفر  یک  بازداشت 
که  قاتل  »یک  می گوید:  وی  می دهد. 
چند وقت پیش شخصی را به قتل رسانیده 
و فرار کرده بود، عصر روز گذشته توسط 

نیروهای پولیس پروان باز داشت شد.«

قیمت آرد در 
افغانستان و 

تاجیکستان کاهش 
خواهد یافت 

حاصل  قزاقستان  در  جاری  سال  در 
فراوان غله جمع آوری شده است و این 
امر ممکن است از افزایش نرخ گندم در 
تاجیکستان و افغانستان در زمستان جاری 

جلوگیری کند.
بین المللی  توسعه  آژانس  باره  این  در 
از  هشدار  سیستم های  شبکه  و  امریکا 
قحطی، یک سازمان بین المللی ناظر بر 
گزارشی  در  غذایی،  مواد  تامین  وضع 

مشترک خبر داده اند.
سال  »در  است:  آمده  گزارش  این  در 
جاری در قزاقستان 21 میلیون تن گندم 
این رقم در  جمع آوری شده است که 
مراتبه  دو  گذشته  سال  آمار  با  مقایسه  

بیشتر است.«
سال  در  نیز  پاکستان  در  گندم  حاصل 
2011 به طور بی سابقه ای افزایش یافته 
گندم  بازار  وضع  بر  امر  این  و  است 
و  فقیر  کشوری  که  نیز  افغانستان  در 
برجا  اثراتی  می باشد،  غله  واردکننده 
بیشترین  افغانستان  گذاشت.  خواهد 
گندم و آرد مورد نیاز خود را از پاکستان 

و قزاقستان وارد می کند.
جمع آوری  پی  در  گزارش،  این  طبق 
در  گندم  قیمت  غله،  فراوان  حاصل 
قزاقستان به طور قابل مالحظه ای کاهش 
کاکچتو،  والیت  در  مثال،  است.  یافته 
ماه  در  غله  ارزش  قزاقستان،  شمال  در 
گذشته در مقایسه  با ماه جون سال جاری 

53 در صد کم تر شده است.
اما به نظر می رسد که فراوانی حاصل غله 
در قزاقستان هنوز بر ارزش مواد گندمی 
در بازارهای تاجیکستان اثرات چندانی 

نداشته است.
مثال به گفته اسماعیل ناراف، فروشنده 
یک مغازه آرد در بازار شاه منصور شهر 
 50( بوجی  یک  قیمت  حاال  دوشنبه، 
کیلو آرد( قزاقستان 120 سامانی است 
تابستان سال  با  مقایسه   این رقم در  که 

جاری، پنج سامانی کمتر است.
قحطی  از  هشدار  سیستم های  شبکه 
دلیل ثابت بودن قیمت غله در بازارهای 
از  وارداتی  مبالغ  به  را  تاجیکستان 
مهاجران کاری، حاصل خوب غله در 
افزایش محصول  قزاقستان و همچنین، 
پنبه، کچالو و سبزیجات دیگر در این 

کشور مربوط خوانده است.
حاصل  قزاقستان  در  که  حالی  در 
در  اما  شده،  جمع آوری  گندم  خوب 
تاجیکستان تولید غله در مقایسه  با سال 
کاهش  درصد   25-20 حدود  گذشته 

یافته است.
زراعت  وزارت  مسووالن  گفته  به 
تاجیکستان، ساکنان تاجیکستان به مقدار 
یک میلیون و 600 هزار تن غله و آرد 
نیاز دارند و از این لحاظ، در نظر است 
در سال آینده به این کشور از خارج تا 1 

میلیون تن غله وارد شود.
بنا به اطالع دفتر مطبوعاتی وزارت رشد 
اقتصاد و تجارت تاجیکستان، عمدتا این 
کشور غله و آرد را از قزاقستان، روسیه و 

کانادا خریداری می کند.
با توجه به این که مواد و کاالها در داخل 
این کشور عمدتا از طریق زمینی حمل 
و نقل می شوند، افزایش بی سابقه قیمت 
سال  در  تاجیکستان  در  سوختی  مواد 
جاری بر ارزش مواد غذایی، به خصوص 
غله و آرد در مناطق روستای این کشور، 

نیز اثرات جدی گذاشته است.
بین المللی  توسعه  آژانس  گزارش  در 
از  هشدار  سیستم های  شبکه  و  امریکا 
قحطی نیز تاکید شده است که در مناطق 
کوهستانی، از جمله در غرم، در شرق 
تاجیکستان، به علت کاهش میزان تولید 
غله وطنی و باال رفتن قیمت تیل در ماه 
دوره  با  مقایسه   در  جاری  سال  اکتوبر 
مشابه در سال گذشته، قیمت گندم 43 

در صد باال رفته است.

ACKU
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مادری  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
دست  از  فراق  در  عمریست  که  داریم  خود  با  را 
دادن پسرش می سوزد و مسوولیت اطفال یتیم او را 
می دهد:  چنین شرح  را  حادثه  آن  او  دارد،  به عهده 
که  مشکالتی  همه  با  بود  زنده  پسرم  که  زمانی  »تا 
زیرا  ندارم  مشکلی  هیچ  که  می کردم  فکر  داشتم 
وی مانند سپری قوی در مقابل حوادث در کنار ما 
ایستاده بود و کوشش می کرد که ما پریشان نباشیم. 
راه های  از  همیشه  که  بود  غریب کار  فرد  یک  او 
قضا  از  می کرد.  تامین  را  فامیلش  مشروع  مصارف 
و  خوبتر  زندگی اش  که  نمودیم  هم  را  او  ازدواج 
دختر  سه  بود  طفل  پنج  ازدواجش  ثمره  شود.  بهتر 
و دو پسر. زمانی که حکومت مجاهدین پیروز شد 
ما در یکی از نقاط شهر کابل سکونت داشتیم. بعد 
از مدتی جنگ بین احزاب آغاز شد و منطقه ما از 
قرار  گرفت،  راکت  و  مرمی  هدف  طرف  چندین 
خانه های  اطراف  در  پنج گروه  یا  چهار  تعداد  زیرا 
بسیار  ما  برای  آمد  و  و رفت  بودند  ما سنگر گرفته 
آنجا  از  که  نداشتیم  هم  چاره ای  بود.  شده  مشکل 
جنگ  کابل  شهر  نقاط  تمام  در  زیرا  شویم  بیرون 

از  یکی  در  باشیم.  همان جا  در  دیدیم که  بهتر  بود. 
روزها که اوضاع نسبتا آرام بود و همه در فکر این 
بودند که از فرصت استفاده کرده و مواد اولیه مورد 
خانه  از  نیز  پسرم  کنند.  خریداری  را  ضرورت شان 
بیرون  خانه  از  که  نمودم  اصرار  که  هرقدر  برآمد. 
نشود. او رفت اما دیر کرد هرقدر که منتظرش شدیم 
معلوم نشد، آفتاب رو  به  غروب می رفت و ما در این 
به خاطر کندن  بودیم که شاید در کدام پوسته  فکر 

و  باشند  گرفته  را  او  دیگر  اجباری  کارهای  و  سنگر 
بلند  و  آفتاب  با غروب  اما  بیاید.  تا شام دوباره  شاید 
شدن اذان از مساجد هربار بیرون می رفتم و از دروازه 
که  می کردم  نگاه  راستم  و  چپ  طرف  به  کوچه 
شاید او بیاید. اما دیگر شده بود دیگر فایده نداشت، 
همسایه ها را در جریان گذاشتم آنها هم پریشان شدند 
سنگر  برای  جبهه  اول  خطوط  در  که  شاید  گفتند  و 
کندن برده باشند زیرا در آنجا شب هنگام باالی مردم 

در یکی از روزها که اوضاع نسبتا آرام بود و همه در فکر این بودند که از فرصت 
استفاده کرده و مواد اولیه مورد ضرورت شان را خریداری کنند. پسرم نیز از 

خانه برآمد. هرقدر که اصرار نمودم که از خانه بیرون نشود. او رفت اما دیر کرد 
هرقدر که منتظرش شدیم معلوم نشد، آفتاب رو  به  غروب می رفت و ما در این فکر 

بودیم که شاید در کدام پوسته به خاطر کندن سنگر و کارهای اجباری دیگر او را 
گرفته باشند و شاید تا شام دوباره بیاید. اما با غروب آفتاب و بلند شدن اذان از 

مساجد هربار بیرون می رفتم و از دروازه کوچه به طرف چپ و راستم نگاه می کردم 
که شاید او بیاید. اما دیگر شده بود دیگر فایده نداشت، همسایه ها را در جریان 
گذاشتم آنها هم پریشان شدند و گفتند شاید که در خطوط اول جبهه برای سنگر 

کندن برده باشند زیرا در آنجا شب هنگام باالی مردم کار می کردند.

کار می کردند. شب تا صبح بیدار ماندم و گوشم به 
دروازه بود که چه زمانی پسرم می آید، اما صبح شد 
و من با حال پریشان به دنبال همسایه ها شتافتم و گفتم 
که دستم بدامان شما پسرم را پیدا نمایید. چند تن از 
بزرگان منطقه نزد پوسته ها رفتند و اما دوباره برگشتند 
که  بود  اینجا  در  نیست.  خبری  وی  از  که  گفتند  و 
دلم به یکبارگی شکست و مایوس شدم. از آن روز 
سالیان درازی می گذرد اما از وی خبری نیست او 29 
سال داشت و بعد از الدرکی خانمش نیز مدتی با ما 
بود و اما بعدا مرا با اوالدهایش تنها رها نمود و رفت 
و دوباره شوهر نمود. حال من ماندم و 5 طفل یتیم، 
خودم در خانه های مردم می روم و کارها صفاکاری 
و رخت شویی می نمایم و پول آن هم کفایت روزگار 
ما را نمی کند. بعضی اوقات که کار پیدا نشود به خاطر 
آن یتیم ها دست به گدایی می زنم گرچند بسیار از این 
کار می شرمم اما چاره ای ندارم زیرا مجبور هستم. اما 
پدرشان  منتظر  هنوزهم  و  نداده ام  دست  از  را  امیدم 

هستم که شاید روزی پیدا شود.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش ما به 
به دیده ی  پیشنهادات سالم شما  انتقادات و  نظریات، 
گزارش های  چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر 

شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

هنوز منتظرش هستم

ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1109
ه و تنظیم:

تهی ACKU
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رییس جمهور  کرزی،  حامد  حالی  در  دوشنبه،  روز 
به عهده خواهد  را  بن دوم  ریاست کنفرانس  افغانستان، 
گرفت که با گذشت ده سال از کنفرانس اول بن، تغییرات 
زیادی در کشور رونما نشده است. مقامات غربی و افغان، 
در  آمد  خواهند  گردهم  نشست  این  در  زیادی،  امید  با 
چه  کنفرانس  این  از  پس  نیست  معلوم  که  حال  عین 

تغییرات عمده ای در کشور، روی خواهد داد.
امریکا و اروپا از این که پاکستان در کنفرانس بن شرکت 
حرکت،  این  پیام  آنها،  نظر  از  ناراحت اند.  نمی کند، 
ثبات  و  امنیت  تامین  مساله  در  کشور  این  که  است  آن 
افغانستان، سهمی نخواهد گرفت. این در حالی است که 
از نظر آنها، پاکستان بخشی از حل مشکل در افغانستان 
این  کند.  را  الزم  کمک  راستا،  این  در  باید  و  می باشد 
در حالی است که پاکستان از حضور امریکا و سرکوب 
و  است  ناراحت  بین المللی  نیروهای  دست  به  طالبان 
دلیلی ندارد که در شرایط فعلی، دست کمک به سوی 
افغانستان دراز کند. حضور امریکا در کشور  امریکا در 
نفع پاکستان نیست، جنراالن  به  از دولتی که  و حفاظت 

بی رحم اسالم آباد را به تداوم جنگ تشویق می کند.
کنفرانس بن که در دنباله کنفرانس استانبول و بر محور 
مصوبات آن تشکیل می شود، مایل است که کشور های 
ولی  کنند.  کمک  افغانستان  در  امنیت  تامین  به  منطقه  
کشور های  که  است  این  در  بن  نشست  اصلی  تناقض 

اصلی منطقه ـ از پاکستان و ایران گرفته تا روسیه و چین 
ـ با نفس حضور غرب در افغانستان، مشکل دارند و در 
تداوم  از  صراحت  به  امریکا  هم  و  اروپا  هم  حال،  عین 
میان  به  سخن  میالدی   ۲۰۱۴ سال  از  پس  خود  حضور 
آورده اند. گفتگو های استراتژیک امریکا و افغانستان در 
جریان است و نماینده اتحادیه اروپا هم در کابل تمایل 
خود را به امضای سند چنین همکاری های بلندمدت ابراز 
کرد. تمام این توافقات سیاسی کشور های منطقه را نگران 

می کند.
مشکل اصلی کشورهای منطقه، این است که بعد از سال 
۱۹۹۰ میالدی و آغاز جنگ های داخلی در افغانستان، به 
جای حل مشکل راه حمایت از یکی از جناح های درگیر 
را گرفتند و تالش کردند که از طریق پیروزی یکی از 
این جناح ها، جای پای خود را در کابل محکم کنند. این 
به کشور  افغانستان  این جنگ،  اثر  در  بود که  در حالی 
افراطی ترین  که  شد  تبدیل  خورده ای  شکست  و  فقیر 
و  بودند  گرفته  جای  آن،  در  نظامی  و  سیاسی  نیروهای 
امنیت منطقه و جهان را تهدید می کردند. این کشور ها به 
چشم سر، ظهور و عروج طالبان را دیدند و شاهد بودند 
افغانستان  از  افراطی  نیروهای  القاعده و سایر  که چگونه 
استفاده  خود  تروریستی  عملیات های  مرکز  عنوان  به 
و  بود  این کشور ها ضعیف  ابتکار  مقابل،  در  می کردند. 
بعضی شان به صورت فعال بحران را تا نهایت آن تشدید 

می کردند.
قشرهایی  و  دارد  افغانستان حضور  در  امروز  اگر غرب، 
از مردم، از این حضور استقبال می کنند دلیل آن ناکامی 
در  پاکستان  و  ایران  و  روسیه  و  چین  چون  کشور هایی 

8صبح، بن، جرمنی: جامعه مدنی افغانستان از نمایندگان 
جامعه جهانی در کنفرانس بین المللی بن که قرار است 
تا دو روز دیگر در شهر بن آلمان برگزار شود، خواهان 
و  می شود  افغانستان  در  ده ساله  دست آوردهای  حفظ 
تا شفافیت، عدالت و حساب دهی،  آنان می خواهد  از 
محور اصلی تصمیم گیری های آینده در باره افغانستان 

باشد. 
به  که  افغانستان  صبح بخیر  رادیو  رییس  سالم،  باری 
کنفرانس  به  مدنی  جامعه  نماینده  دو  از  یکی  عنوان 
نیز اشتراک خواهد کرد و در  بن  وزرای خارجه در  
آنجا پیام ها و پیشنهادات جامعه مدنی را مطرح خواهد 
گذشته  سال  ده  دست آوردهای  به  سخنانی  در  کرد، 
جمله  از  ـ  دست آوردها  این  از  برخی  و  کرد  اشاره 
توسعه سکتور خصوصی، مطبوعات آزاد و رشد جامعه 

مدنی ـ بی بدیل و فوق العاده خواند. 
با این حال، او با اشاره به چالش های موجود و اشتباهات 
ثبات  و  تامین صلح  روند  کندی  سبب  که  نواقصی  و 
متاسفانه  که  داشت  اظهار  است،  شده  افغانستان  در 
سرمایه گذاری بر روی افراد در عوض سرمایه گذاری 
بر نهادها و روند های دموکراتیک سبب شده است که 
گذشته،  سال  ده  در  کالن  دست آوردهای  وجود  با 

اکثریت افغان ها نسبت به آینده 
افغانستان هنوز هم یک تصویر 

روشن نداشته باشند. 
در  نگرانی ها  به  سالم  آقای 
رابطه به پروسه صلح نیز اشاره 
در  هیچ کس  که  و گفت  کرد 
صلح  تامین  مخالف  افغانستان 
یک  در  صلح  باید  اما  نیست، 
روشن  و  شفاف  چارچوپ 
بهانه  به  نباید  و  گیرد  صورت 
حقوق  سر  بر  صلح،  تامین 
معامله  افغانستان  مردم  اساسی 

قربانیان  حقوق  به  رسیدگی  مساله  سالم،  آقای  شود. 
جنگ را عمده خواند و گفت که تامین صلح و تاکید 
بر تقویت یک روند سیاسی، نباید منجر به گسترش و 

تقویت فرهنگ معافیت شود. 
او هم چنان به این نکته اشاره کرد که افغان ها خواهان و 
حامی همکاری های بلندمدت جهانی اند. با این وجود، 
او هشدار داد که  خروج نیروهای بین المللی از افغانستان 
نباید عجوالنه صورت گیرد، زیرا این کار باعث ایجاد 
مشکالت و تبعات خطرناک خواهد شد. او گفت که 
تنها خروج مسووالنه می تواند باعث تضمین یک آینده 

با ثبات برای افغانستان شود.
بخش عمده ای از نگرانی ها و توقعاتی را که باری سالم 
در سخنان خود به آن اشاره کرد، در واقع نگاه مشترک 
و  ثبات  با  آینده  یک  برای  که  است  افغان هایی  تمام 
این  تاکید می کنند.  به آن  با دموکراسی کارآمد  توام 
در حالی است که این روزها با نزدیک شدن کنفرانس 
از سوی  سیاسی عجوالنه  معامله  نگران یک  همه  بن، 
مسلح  مخالف  گروه های  و  طالبان  با  جهانی  جامعه 

دولت افغانستان اند. 
نشست های  در  نمایندگان جامعه جهانی  که  در حالی 
به  اما  می کنند،  تاکید  دست آوردها  حفظ  بر  رسمی، 
نظر می رسد که خروج نیروهای شان از افغانستان هرچه 
افکار  از اهداف عمده و مهم است، زیرا  زودتر یکی 
عامه داخلی این کشور دیگر طرفدار حضور نیروهای 

شان در افغانستان نیست. 
با این وجود، مایکل شتاینر، نماینده خاص جرمنی برای 

افغانستان و پاکستان که یکی دیگر از سخنرانان اصلی 
این نشست بود، گفت که کنفرانس بن، کنفرانس صلح 
تقویت یک روند  این کنفرانس سرآغاز  بلکه  نیست، 
به صلح شود. او گفت  نهایت منجر  باید در  است که 
که صلح در افغانستان، تنها در صورتی می تواند پایدار 
و همه قبول باشد که تمامی واقعیت های جامعه افغانستان 
انزوای  و  مشارکت  کاهش  باعث  و  بگیرد  نظر  در  را 
گروه های دیگر نشود. در عین حال، این صلح باید از 
مقبولیت منطقه ای برخودار باشد و همه، به آن احترام 

بگذارند. 
شتاینر، برای نخستین بار، تقریبا یک چارچوپ مشخص 
و روشن را برای افغانستان بعد از ۲۰۱۴ نیز ترسیم کرد. 
نتایج  عمده ترین  از  چارچوپ  این  که  می رود  انتظار 
دیگر  روز  دو  تا  است  قرار  که  باشد  بن  کنفرانس 
اساسی  نکته  را در سه  این چارچوپ  او  برگزار شود. 
انتقال  بین المللی،  درازمدت  تعهدات  کرد:  مشخص 

مسوولیت های امنیتی و روند صلح. 
 ۲۰۱۴ از  بعد  جهانی  همکاری های  شتاینر،  گفته  به 
افغانستان  که  بیابد  تداوم  می تواند  صورتی  در  تنها 
اقداماتی را انجام دهد که بتواند باعث تشویق همکاران 
افغانستان  دولت  اگر  او،  گفته  به  شود.  بین المللی اش 
حکومت داری،  عرصه  در  را  خود  مسوولیت های 
محو فساد و تامین قانون انجام ندهد، برای کشورهای 

بتواند  تا  بود  خواهد  سخت  خیلی  کمک کننده 
عامه شان  افکار  در  افغانستان  برای  را  کمک های شان 

توجیه کند. 
بود  مساله  این  به  غیرمستقیم  صورت  به  شتاینر  اشاره 
زمینه های  در  را  تعهداتی  افغانستان  دولت  نیز  قبال  که 
باالبردن  و  خوب  حکومت داری  بهبود  فساد،  کاهش 
اساسی  خدمات  فراهم سازی  در  حکومت  ظرفیت 
که  می دهد  نشان  آمارها  متاسفانه  اما  بود،  داده  انجام 
به ویژه در عرصه هایی که ذکر شد، کمتر  پیشرفت ها 
پیشرفتی صورت گرفته است و دولت افغانستان نتوانسته 

است تعهدات خود را انجام دهد. 
نشست جامعه مدنی افغانستان که با حضور 3۴ نماینده 
بین المللی  نماینده  ده ها  و حضور  افغانستان  از  منتخب 
ادامه  نیز  امروز  است  قرار  است،  شده  برگزار  بن  در 
بیابد. قرار است دو تن از نمایندگان این نشست یعنی 
نیز شرکت  بن  در کنفرانس  غفار  و سیلی  باری سالم 
و پیام های جامعه مدنی را به نمایندگان جامعه جهانی 

ارایه کنند. 
نشست جامعه مدنی افغانستان در بن، با همکاری چهار 
بنیاد مهم آلمانی که هرکدام به یکی از احزاب سیاسی 
عمده آلمان وابسته اند و هماهنگی و مدیریت کمیسیون 
با این  افغانستان برگزار شده است.  مستقل حقوق بشر 
حال فهیم حکیم، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر 
شناخته  روند  این  تسهیل کننده  عنوان  به  که  افغانستان 
سیاسی  فشارهای  خاطر  به  نشست  این  در  می شود، 

حکومت حضور نیافته است.
 

نیز  بود. اکنون  افغانستان  از بحران در  قسمت جلوگیری 
منطقه ای  راه حل  باید  که  می گویند  اگر  کشور ها،  این 
غربی  نیروهای  و  شود  جستجو  افغانستان  معضل  برای 
این جا را ترک بگویند، باید به این سوال نیز پاسخ بدهند 
که آیا پس از ترک نیروهای غربی، وضعیت مشابه دهه 

۹۰ میالدی در افغانستان اتفاق نخواهد افتاد؟
مشکل در این جا است که پاکستان از ترس هند، جنگ 
را در افغانستان تقویت می کند و در عین حال، نیروهای 
سیاسی مخالف طالبان با کشور هایی چون هند و ایران و 
طالبان،  دارند. چون ظهور مجدد  نزدیک  روابط  روسیه 
و  می کند  تشویق  میانه  آسیای  در  را  سیاسی  اسالم  هم 
تبدیل  منطقه  خطرناک  بازیگر  یک  به  را  پاکستان  هم 
می کند. در این شرایط، آغاز درگیری مجدد پیش از این 
که کشور های منطقه را به سوی همکاری و ابتکار عمل ـ 
جهت جلوگیری از بحران ـ ببرد، آنها را یک بار دیگر به 

داخل ورطه ی رقابت و درگیری مستقیم می اندازد.
به همین دلیل است که از چشم انداز منطقه ای کنفرانس 
بن، در قسمت جلب همکاری پاکستان و ایران از همان 
در  قبال  این کشور ها،  زیرا  است.  ناکامی  با  مواجه  آغاز 
۲۰۰۲ میالدی در کابل نیز تعهد کرده بودند که در امور 
افغانستان مداخله نمی کنند؛ در حالی که به خوبی می دانیم 
به  که دسته کم پاکستان از همان روزهای اول طالبان را 
با  و  نیروی جنگی، سازمان دهی مجدد کرد  عنوان یک 
همچنین  فرستاد.  افغانستان  به  دوباره،  آموزش  و  تجهیز 
پاکستان به القاعده در خاکش اجازه فعالیت را دارد تا این 
نیرو، عساکر امریکایی را در افغانستان 
گمان  واشنگتن  در  کسی  بزند.  ضربه 
نمی برد که پاکستان سیاست دوگانه را 
با واشنگتن و کابل  و  بنهد  به یک سو 
در امر صلح و مصالحه با طالبان نقش 

مثبت بازی کند.
در  غرب،  که  است  واضح  نکته  یک 
نمی تواند  امنیتی  به لحاظ  این شرایط، 
یک بار دیگر افغانستانی را تحمل کند 
که کانون منازعات خونین همسایگان 
و محلی برای زرادخانه تولید تروریسم 
نماینده  شتاینر،  آقای  باشد.  پاکستان 
ویژه آلمان در امور افغانستان و پاکستان، در کابل ابراز 
مورد  در  را  گذشته  اشتباه  نمی خواهد  جهان  که  داشت 
ساخته اند  واضح  خوبی،  به  آنها،  کند.  تکرار  افغانستان 
دیگر  هرج و مرج  یک  به  ورود  آمادگی  کشور  این  که 
داخلی را دارد. از این خاطر، مهم ترین اهمیت کنفرانس 
بن در تعهدات ده ساله ی دیگری است که اروپا و امریکا 
به افغانستان می دهند. این چیزی است که تا حد زیادی 
از آینده کمتر می کند. هر دلیلی که  نگرانی مردم ما را 
جناح های مختلف سیاسی و نظامی افغانستان در مخالفت 
باشند، ورود مجدد  افغانستان داشته  با حضور امریکا در 
قابل  غیر  هراس  دیگر،  هرج و مرج  یک  به  کشور  این 

انکاری است. 
خونین  جنگ  یک  جلو  فعلی  شرایط  در  کسی  چه 
سیاسی  نیروهای  سایر  و  طالبان  میان  را  دیگر  سرتاسری 

گرفته می تواند؟
در  غرب  حضور  که  کرد  فراموش  نباید  حال  عین  در 
دست کم  دارد.  را  خود  مشخص  چالش های  افغانستان، 
نگرانی  با  باید  که  است  گونه ای  به  حوادث  منطقه،  در 
می تواند  ایران،  هسته ای  بحران  ویژه  به  کرد.  دنبال 
با  کند.  منطقه ای  نظامی  بحران  درگیر یک  را  افغانستان 
هیچ صورت  به  که  می گوید  افغانستان  که حکومت  این 
نمی گذارد که از خاک کشور ما علیه همسایگان استفاده 
در  به ویژه  ـ  افغانستان  در  ایران  از  که  نفرتی  ولی  شود، 
وجود  ـ  پشتون  تکنوکرات های  و  سیاست مداران  میان 
دارد و با در نظر داشت وابستگی های اقتصادی افغانستان 
به امریکا، احتمال زیر تاثیر قرار گرفتن افغانستان در این 

بحران ناممکن نیست.
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جهان نمی تواند کمک های 
خود را به یک حکومت فاسد 

توجیه کند
  واصف کبریت

 شهریار پامیر

نشست بن در راستای 
منافع کشور های منطقه 

نیست!

افغانستان مسوولیت های خود را 
انجام دهد

ACKU
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نگران کننده  بسیار  جامعه  اعضای  از  دیگر  برخی  برای 
نهادهای  زنان،  از سوی  که  واکنش هایی  می شود.  تلقی 
با  مصالحه  برابر  در  تحلیلگران  از  برخی  و  مدنی  جامعه 
طالبان نشان داده می شوند، این واقعیت را نشان می دهد 
بشر،  حقوق  عرصه  در  موجود  دست آوردهای  که 
نامطمین  و  شکننده  آنچنان  زنان  حقوق  و  دموکراسی 
طالبان،  با  مصالحه  با  است  ممکن  می شود که  محسوب 

ضرب در صفر شود.

بررسی علل ناکارآمدی دولت از بن اول تا بن 
دوم

نظریه  یافته های  به  استناد  با  و  تطبیقی  رویکرد  یک  با 
دولت های توسعه گرا، علل ناکارآمدی دولت در افغانستان 

از بن اول تا بن دوم را می توان این گونه بر شمرد:
فساد،  بی کفایتی،  ابزاری:  قوی  نخبگان  وجود  عدم   -1
از  خویش بازی  و  قوم  و  توسعه  زمینه  در  تحرک  عدم 
ویژه گی های اساسی نخبگان افغانستان، در طی یک دهه 
شفافیت  سازمان  گزارش های  بنابر  است.  بوده  گذشته، 
طی  در  فاسد  کشورهای  صدر  در  افغانستان  بین المللی، 
سال های گذشته، بوده است. وجود فساد اداری در سطوح 
باالی نخبگان دولتی، ضمن به هدر دادن منابع و امکانات 
ملی، مانع دسترسی عادالنه مردم به خدمات عمومی اولیه 
در کشوری می شود که بخش عظیمی از درآمدها و منابع 

خود را از کمک های خارجی به دست می آورد. 
میان  در  دانش  و  تخصص  پایین  سطح  این،  بر  عالوه 
نظام  باعث تضعیف مشروعیت  نخبگان رده باالی دولتی، 
سیاسی و سرخوردگی مردم از حکومت شده و در کنار 
خوب  حکومت داری  ایجاد  مانع  مهم ترین  اداری،  فساد 
بیش  در طی چند سال گذشته،  است.  بوده  افغانستان  در 
بال  در کشوری  وزارت خانه ها  انکشافی  بودجه  نصف  از 
اعظم  قسمت  یک  جنگ  دهه  سه  که  می ماند  استفاده 
زیرساخت های آن را نابود کرده است. بدون شک در این 
میان، پایین بودن ظرفیت نخبگان رده باالی حکومتی یکی 
از دالیل اساسی کندی روند توسعه و نوسازی در کشور 

است.
وجود  عدم  پدرساالرانه:  یا  پاتریمونیال  2-بوروکراسی 

بی کفایتی، فساد، عدم تحرک در زمینه توسعه و قوم و خویش بازی از ویژه گی های اساسی 
نخبگان افغانستان، در طی یک دهه گذشته، بوده است. بنابر گزارش های سازمان شفافیت 
بین المللی، افغانستان در صدر کشورهای فاسد در طی سال های گذشته، بوده است. وجود 
فساد اداری در سطوح باالی نخبگان دولتی، ضمن به هدر دادن منابع و امکانات ملی، مانع 
دسترسی عادالنه مردم به خدمات عمومی اولیه در کشوری می شود که بخش عظیمی از 

درآمدها و منابع خود را از کمک های خارجی به دست می آورد. 

نشان دهنده  می تواند  وضعیت،  همین  می رسد  نظر  به 
افغانستان  در  مشکالت  و  دست آوردها  میان  نابرابری 
باشد. وقتی این نگرانی وجود دارد که بازگشت طالبان 
برابر زنان، بی توجهی در  به بازگشت سلطه در  می تواند 
برابر حقوق بشر و نادیده انگاری در برابر مطالبات مردم 
تجدید  دست آوردهای  شکنندگی  اوج  شود،  منتهی 
ساختار سیاسی در افغانستان بعد از سال 2001 میالدی به 

نمایش گذاشته می شود.
شکی نیست که چالش ها مانع نهادینه شدن دست آوردها 
شده است. اما چیزی که بسیار ضروری است و باید در 
است  این  گیرد،  برخورد صورت  واقع بینانه  آن  با  رابطه 
به علت یابی چالش ها و مشکالت،  رابطه  بایستی در  که 
برخورد  با  گیرد.  صورت  برخورد  حقیقت مدارانه 
دست  به  مهم  این  واقعیت گرایانه،  و  حقیقت مدارانه 
و  مشکالت  از  مقداری  چه  شود  روشن  که  می آید 
نابسامانی ها و چالش ها ریشه در کم کاری های انجام شده 
از سوی دولت افغانستان، جامعه جهانی، نهادهای داخلی 

و در کل عوامل قابل مهار داشته است. 
قانون،  اداری و عدم حاکمیت  فساد  نظر می رسد که  به 
تا  بوده است که سبب شده است  دو عامل مهم داخلی 
هم دست آوردها در افغانستان نهادینه نشود و هم این که 
بشری  حقوق  مطالبات  و  دموکراسی  از  جامعه  برای 
اذهان  ارایه گردد و سبب اختالل  یک تصویر معکوس 
ضروری  بسیار  این رو،  از  شود.   مفاهیم  این  برابر  در 
بر  افغانستان  به  است که در کنفرانس بن، مبنای کمک 
کنترول از شفافیت تطبیق پالن های مطروحه قرار گیرد، 
تا در ده سال آینده، برنامه ریزی ها در مورد افغانستان در 
دست اندازهای ناشی از عدم تطبیق قانون و فساد اداری 

محکوم به شکست نشود.

بر  مبتنی  سیاسی  فرهنگ  کنار  در  ملی گرا  نخبگان 
»نوچه پروری« که خصلتی عشیره ای و قبیلگی است، باعث 
پدرساالرانه  و  پاتریمونیال  بوروکراسی  یک  شکل گیری 
بر  افراد  پاتریمونیال،  نظام های  در  است.  شده  کشور  در 
اساس وفاداری و نه بر اساس لیاقت و شایستگی انتخاب 

می شوند.
و  مناصب  در  افراد  انتخاب  گذشته،  دهه  یک  طی  در 
پست های دولتی، بر اساس »رابطه مریدی« بوده تا همه چیز 
تحت کنترول باشد و در عمل اکثر انتخاب ها و انتصاب ها 

مبتنی بر ارادت بوده است تا تخصص و مهارت.
یک  شکل گیری  عدم  باعث  عوامل،  این  مجموعه 
بوروکراسی قدرتمند و کارآمد برای پیشبرد سیاست های 
رایج،  تصورات  خالف  بر  است.  شده  کشور  در  دولت 
نه  است  کمبود  دچار  افغانستان  در  راستین  بوروکراسی 
و  قانونی  هنجارهای  و  روابط  فقدان  نتیجه،  در  زیادی. 
سطح  در  مرکزی  حاکمیت  گسترش  مانع  دیوان ساالرانه 

والیات و ولسوالی ها شده است.
تحکیم  و  درونی  انسجام  عدم  درونی:  انسجام  عدم   -3
قدرت و اقتدار دولت، در طی یک دهه گذشته، توان آن 
شده  باعث  و  داده  کاهش  داخلی  گروه های  برابر  در  را 
نقش  تعیین  برای  را  الزم  نفوذ  و  ابزارها  دولت  تا  است 
نداشته  کشور  توسعه  در  داخلی  و  خارجی  سرمایه های 
و  فنی  پیشرفت  که  است  این  است،  مسلم  آنچه  باشد. 
تخنیکی افغانستان بدون اتصاالت تکنولوژیک و مدیریتی 
با غرب امکان پذیر نمی باشد. اما بهره برداری از سرمایه های 
خارجی در کشور تابع انسجام و هماهنگی داخلی است.  
کشورها به میزانی که در درون سامان سیاسی و اقتصادی 
داشته اند، به همان میزان به نحو مطلوب تری از سرمایه های 
حاکمیت  نسبت  راستا  این  در  کرده اند.  استفاده  خارجی 
سیاسی با سرمایه  خارجی یک بازی با حاصل جمع صفر 

نبوده، بلکه ترکیبی است.
به هر حال تلف کردن فرصت ها، زمانی با افسوس بیشتر 
کوریای  مانند  کشوری  دریابیم  که  شد  خواهد  همراه 
جنوبی علی رغم میراث حکومت استعماری جاپان، جنگ 
و  سرانه  درآمد  سیاسی، چگونه  پراکندگی های  و  کوریا 
کل صادراتش را از 103 دالر  و 40/9 میلیون دالر در سال 
دالر  میلیارد   76 از  بیش  و  دالر  به 7435  ترتیب  به   1963
درآمد سرانه و کل صادرات در سال 1993 افزایش داده 

است.

در خبرنامه ای که از سوی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری 
در  حامدکرزی،  که  است  شده  اعالم  شده،  منتشر 
دست آوردهای  روی  بن،  کنفرانس  در  خود،  بیانیه ی 
و  پروسه ی صلح  جهانی،  جامعه ی  و  افغانستان  مشترک 
همکاری های استراتژیک با جهان، صحبت خواهد کرد. 
یک  در  جمهور  رییس   که  است  شده  گفته  همچنین 
بخش دیگر از بیانیه اش، به چالش های امنیتی، زیربناهای 
اقتصادی و بازسازی  و مشکالت موجودیت تشکیالت 

موازی در افغانستان، اشاره خواهد کرد.
و  دست آودها  بخش  دو  در  رییس جمهور  بیانیه  اگر 
می تواند  که  می رسد  نظر  به  باشد،  شده  تنظیم  چالش ها 
و  دست آوردها  بین  نابرابر  وضعیت  از  واقعی  تصویری 
از  که  نیست  شکی  کند.  ارایه  جهانیان  برای  چالش ها 
افغانستان  از دست آوردهای مهم در  نظر ماهوی، برخی 
به دست آمده است، اما به دلیل موجودیت نابسامانی های 
زیادی، این دست آوردها آنچنان شکننده و لرزان معلوم 
می شود که بر نهادینه شدن آن هنوز اعتماد کافی و الزم 

شکل نگرفته است.
یک سو  از  مشکالت  و  دست آوردها  بین  نابرابری  این 
یک  طرح  با  دیگر  سوی  از  دست آوردها  شکنندگی  و 
اخیر،  دوسال  از  می باشد.  تصور  و  تجسم  قابل  مثال 
سیاست مداران سهیم در قدرت، به مصالحه با طالبان، به 
عنوان یک آرزو می نگرند. آنها برای رسیدن به این آرزو 
به هر دروازه ای حاضر اند رجوع کنند و به هر وسیله ای 
متوسل شوند. از جانب دیگر، دیده می شود که مصالحه 
برای  هدف  یک  عنوان  به  طرف  یک  در  که  طالبان  با 
می شود،  محسوب  قدرت  در  شریک  سیاست مداران 

کارآمد برای توسعه و نوسازی افغانستان مناسبت بیشتری 
دارد. به لحاظ عملی باید گفت که پس از جنگ جهانی 
دوم، همه کشورهای جهان سوم ـ به استثنای هند ـ از طریق 
یافته اند. پیشرفت دست  و  توسعه  به  دولت محور  ره یافت 

)محمود سریع القلم:1386:10(
نظریه دولت های توسعه خواه

چالمرز  و  ایوانز  پیتر  ویچ،  لفت  آدریان  مانند  افرادی 
جانسون، با عنایت به نقش اساسی دولت در توسعه یافتگی 
سنگاپور،  تایوان،  جنوبی،  کوریای  مانند  کشورهایی 
مالیزیا و اندونزیا و برخی از کشورها مانند برزیل، نظریه 
بتواند  که  )دولتی  توسعه گرا«  یا  توسعه خواه  »دولت های 
رشد و توسعه پایدار اقتصادی ایجاد کند( را ارایه کردند. 
به نظر آدریان لفت ویچ، مهم ترین ویژگی های دولت های 

توسعه خواه به شرح ذیل است:
اداراه  توسعه گرا  ناسیونالیست  نخبگان  توسط  همگی 
این نخبگان، توانایی آنها برای  می شوند؛ ویژگی اساسی 
پیشبرد روند توسعه است. این نخبگان از فساد دور بوده  اند.

تشکیل  به  توسعه،  پیشبرد  برای  نخبگان  عزم 
شده  منجر  کارآمد  و  قدرتمند  بسیار  بوروکراسی های 
توانایی شان  و  اقتدار  نهادها،  این  اساسی  شاخص  است. 
)لفت  است.  توسعه  سیاست های  تطبیق  و  شکل دهی  در 

ویچ:400-398: 1389(
از  برخورداری  توسعه خواه،  دولت های  ویژه گی  سومین 
تعداد  است.  مالحظه  قابل  مشروعیت  و  حمایت گسترده 
در  جدی  تهدیدهای  با  توسعه گرا،  دولت های  از  اندکی 
بوده اند.)لفت  روبرو  سیاسی  و  قانونی  مشروعیت  زمینه 

ویچ:403(

دولت افغانستان، یک هیات بلندرتبه و پرکمیت را برای 
تنظیم  افغانستان،  برای  دوم  بن  کنفرانس  در  اشتراک 
کرده است. در این هیات که ریاست آن را حامد کرزی 
رییس  جمهور به عهده دارد، عبدالرووف ابراهیمی رییس 
ولسی جرگه،  فضل الهادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه، 
امور  وزیر  رسول  زلمی  ارشد،  وزیر  ارسال  هدایت امین 
رنگین  ملی،  دفاع  وزیر  وردک  عبدالرحیم  خارجه، 
زاخیلوال  حضرت عمر  ملی،  امنیت  مشاور  سپنتا  دادفر 
اجتماعی،  امور  و  کار  وزیر  افضلی  آمنه  مالیه،  وزیر 
صحت  وزارت  سرپرست  دلیل  ثریا  معلولین،  و  شهدا 
زنان،  امور  وزارت  سرپرست  غضنفر  حسن بانو  عامه، 
احمدزی  اشرف غنی  لوی سارنوال،  الکو  محمداسحق 
مشاور رییس جمهور و مسوول پروسه انتقال مسوولیت، 
مولوی قیام الدین کشاف رییس شورای سرتاسری علمای 
افغانستان، سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر و 

تعداد دیگری از اراکین دولتی، عضویت دارند.
افغانستان  دولت  که  می دهد  نشان  وسیع،  ترکیب  این 
حساب ویژه ای را روی کنفرانس بن دوم باز کرده است. 
نیز  کنفرانس  این  در  بین المللی  جامعه  سهم گیری  البته 
که  می دهد  نشان  این  و  است  شده  پیش بینی  گسترده، 
کشورهای دیگر نیز نسبت به این کنفرانس اهمیت انگاری 
ویژه ای کرده اند. در این کنفرانس که دوشنبه همین هفته 
مورد  در  آن،  در  شرکت کنندگان  و  می شود  برگزار 
سال  از  پس  افغانستان،  با  همکاری های جامعه ی جهانی 
2014 در بخش های سیاسی، اقتصادی و نظامی به بحث 
می پردازند، گفته شده است که نمایندگان بیش از صد 

کشور و 15سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد.

چکیده
از کنفرانس بن اول در سال 2001 و حضور جامعه  پس 
جهانی در افغانستان، فرصت های فراوان سیاسی و اقتصادی 
برای بازسازی و ایجاد ثبات در کشور به وجود آمد. اما در 
هم  هنوز  دهه،  یک  گذشت  و  دوم  بن  کنفرانس  آستانه 
دولت افغانستان در تامین امنیت ناتوان بوده، فقر، فساد و 
و  مشکالت  از  مردم  به  اساسی  ارایه خدمات  در  ناتوانی 

چالش های اساسی فراروی جامعه افغانستان است.
در  دولت  ناکارآمدی  علل  بررسی  در  سعی  نوشته،  این 
نظری  الگوی  جستجوی  در  اول  بخش  دارد.  افغانستان 
مناسب برای این موضوع است. لذا پس از معرفی کوتاه 
به  نوسازی،  و  توسعه  باب  در  موجود  نظریات  مهم ترین 
چارچوب  عنوان  به  توسعه خواه«  »دولت های  نظریه  ارایه 
تحلیلی برای بررسی عملکرد دولت افغانستان می پردازد . 
تطبیقی،  رویکرد  یک  گرفتن  پیش  در  با  دوم  بخش  در 
به ارایه این فرضیه می پردازد که وجود نخبگان تصادفی 
درونی  انسجام  عدم  و  پاتریمونیال  بوروکراسی  فاسد،  و 
دولت از علل اساسی ناکارآمدی دولت در افغانستان، در 

طی یک دهه گذشته، بوده است.
نگاهی به الگوهای تیوریک توسعه و نوسازی

برای  که  شد  مدعی  می توان  کلی،  جمع بندی  یک  در 
کند،  پیدا  توسعه  بخواهد  اگر  سوم،  جهان  کشور  یک 
و  جامعه محور  ره یافت  است:  تصور  قابل  ره یافت  دو 
طبقات  نقش  بر  جامعه محور،  نظریات  در  دولت محور. 
می-شود.  تاکید  دولتی  اقتدار  عرصه  از  خارج  اجتماعی 
در نظریات دولت محور، نقش نخبگان سیاسی و نیروهای 
می گیرد. قرار  توجه  مورد  نوسازی  و  توسعه  در  حاکم 

)حسین بشیریه:1384:25(
طبقه  نظام حزبی کارآمد،  مستلزم  ره یافت جامعه محور،   
جامعه  وجود  نیز  و  نباشد  وابسته  دولت  به  که  متوسطی 
اجتماعی  ساختار  به  توجه  با  لذا  می باشد.  قوی  مدنی 
افغانستان، یعنی ضعف تشکل های حزبی و سیستم قانونی، 
و  معقول  الگوی  عنوان  به  باال  از  توسعه یافتگی  الگوی 

کنفرانس بن و دست آوردهای شکننده افغانستان
 محمدهاشم قیام

 مظفر خاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه ابن سینا

بررسی علل ناکارآمدی دولت افغانستان
از بن اول تا بن دوم  

ACKU



امنیت افغانستان
از بن اول تا بن دوم

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1289    یک  شنبه 13 قوس 1390    

هم زمان با نزدیک شدن زمان برگزاری دومین کنفرانس 
بین المللی افغانستان در شهر بن آلمان، برخی از مقام های 
و  اوضاع  از  دقیق  ارزیابی  عدم  که  می گویند  امنیتی 
شرایط جغرافیایی افغانستان در کنفرانس بن اول، باعث 
شد که اشتراک کنندگان این کنفرانس تهداب نادرستی 

را برای نیروهای امنیتی این کشور بگذارند.
اما  شد،  برگزار   2001 سال  در  اول  بن  کنفرانس 
پنجم  دوشنبه،  روز  است  قرار  که  دوم  بن  کنفرانس 
را  اخیر  ده سال  دست آوردهای  شود،  برگزار  دسامبر، 
مورد بحث قرار می دهد و همچنین در مورد برنامه های 
آینده تصمیم می گیرد. در کنفرانس بن اول که در آن 
همچنین  شد،  گذاشته  افغانستان  کنونی  نظام  تهداب 
روی اردوی هفتادهزار و پولیس حدود پنجاه هزار نفری 

توافق صورت گرفت.
دوم،  بن  کنفرانس  برگزاری  زمان  نزدیک شدن  با  اما 
برخی از مقام های امنیتی می گویند در صورتی که در 
نیروهای  گسترده تر  تشکیالت  روی  اول  بن  کنفرانس 
امنیتی افغانستان توافق صورت می گرفت، اوضاع امنیتی 

در کشور رو به خرابی نمی گذاشت.
جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع، می گوید 
در کنفرانس اول بن تصامیمی گرفته نشد که منبتی بر 
اوضاع افغانستان بوده باشد. به گفته ی او، با عدم توجه 
همچنین  و  افغانستان  جغرافیایی  و  سیاسی  اوضاع  به 
کشور،  داخلی  امور  در  همسایه  کشورهای  مداخالت 
جامعه جهانی خوش بین بود که اردوی هفتادهزارنفری 
برای افغانستان کافی است. اما آقای عظیمی گفت، پس 
از شکست طالبان که فرصت مناسبی برای تشکیل یک 

مقامات افغان با همکاران بین المللی شان به روز دوشنبه 
ملل  همکاری  به  که  کنفرانسی  از  پس  ده سال  بن،  در 
بنیادهای الزم برای نظام سیاسی بعد  متحد برای ایجاد 
از طالبان گردهم آمده بودند، گردهم می آیند. هدف 
برای یک  را  مساعد  زمینه  تا  است  این  کنفرانس،  این 
آینده ی مستقل، مطمین، باامن و موفقیت آمیز را فراهم 
آورند. در حال حاضر، حضور بین المللی در این کشور 
)افغانستان( در حال دگرگون شدن است. همکاری های 
درازمدت سیاسی، اقتصادی و امنیتی در پهلوی تالش ها 
افزایش   حال  در  نظامی،  نیروی  ساختن  ثبات  با  برای 

است.
در تابستان سال گذشته، افسران و سربازان پولیس افغان، 
آغاز  کشور شان  در  را  امنیتی  مسوولیت های  گرفتن 
کردند. ما توافق کردیم تا روند خروج سربازان خارجی 
را تا پایان سال 2014 به اکمال برسانیم. این چیزی است 
که مردم افغانستان و مردم کشورهای عضو ناتو خواهان 
آن اند و این کار در مطابقت با درک مشترک ما مبنی 
بر حضور نیروهای بین المللی در افغانستان تا زمانی که 

به حضور شان نیاز باشد، صورت می گیرد.
تمام  مقتدر  افغانستان  یک   ،2015 سال  از  پس 
مسوولیت های امنیتی را  به عهده خواهد گرفت که در 
کنار سایر مسایل، این موضوع بیان گر مسوولیت پذیری 

اردوی نیرومند مساعد شده بود، با خوش بینی های جامعه 
جهانی که از اوضاع افغانستان داشت، از دست رفت. 

شکست  از  پس  که  می افزاید  دفاع  وزارت  سخنگوی 
گروه  افراد  که  می کرد  تصور  جهانی  جامعه  طالبان، 
ادامه  افغانستان  در  خود  فعالیت های  به  دیگر  طالبان 
داده نمی توانند و این تصور باعث شد که روی افزایش 
سربازان اردوی ملی تا سال 2007 توجه چندانی صورت 
نگیرد. آقای عظیمی می گوید: »دشمن به صورت کامل 
وجود  خوشبینانه   بسیار  تصور  یک  که  بود  نشده  نابود 
و  نیست  ضرورت  اردو  که  می گفتند  اول  که  داشت 
توافق  اردو  بعد روی هفتادهزار  اما  پولیس کافی است، 
باشد.  هزار  پنجاه  اردو  تعداد  بعدا می گفتند که  شد که 
در آن شرایط که می شد یک اردوی قوی تشکیل شود، 
که  بود  این  قضیه  دوم  بعد،  رفت.  از دست  فرصت  آن 
بود،  موجود  امنیت  تامین  برای  قوتی که  هم زمان همان 
در  این که  سوم  نقطه  شد.  سالح  خلع 
نبودند که  ناتو حاضر  آن وقت، قوای 
خالی  و  بروند  والیات  به  کابل  از 

قدرت در منطقه بوجود آمد.«
همچنین جنرال ظاهر عظیمی می افزاید 
سال  در  اول  بن  کنفرانس  در  که 
شورشیان  حمایت  مساله   ،2001
شکست خورده، از سوی جامعه جهانی 
مساله  این  و  نگرفت  قرار  توجه  مورد 
در  امنیتی  اوضاع  که  شد  باعث  نیز 
کشور، رو به وخامت بگراید. او گفت: 
»تصامیم درستی نبود که در بن گرفته 

می پرسند:  افغان ها  از  بسیاری  اکنون  اما  است.  افغان ها 
آیا جامعه جهانی، همان گونه که ما را در گذشته از یاد 

بردند، یک بار دیگر از یاد خواهند برد؟
از  پس  حتا  شود.  واقع  چیزی  چنین  نمی دهیم  اجازه  ما 
ما  )آیساف(  صلح  حافظ  بین المللی  نیروهای  خروج 
باید در کنار هم بایستیم تا در راستای پیشرفت هایی که 
افغانستان  کنیم.  است، حرکت  گرفته  اکنون صورت  تا 

شد و باعث شد که خالی قدرت در افغانستان به وجود 
برای  فرصتی  که  شد  باعث  هم  قدرت  خالی  و  آید 
دشمنان افغانستان مساعد شود تا بتوانند با مداخالتی که 
صورت می گیرد، افغانستان را ـ آهسته آهسته ـ به طرف 

ناامنی ببرند.«
اوضاع امنیتی پس از شکست طالبان تا سال 2005 نستبا 
آرام بود، اما پس از گسترش دامنه ی ناامنی ها در کشور، 
که  شد  متوجه  جهانی  جامعه  دفاع،  وزارت  گفته ی  به 
افغانستان نیاز به اردوی بیشتر و نیرومندتری دارد. آقای 
عظیمی می گوید که در اواخر سال 2007، جامعه جهانی 
تصمیم گرفت که شمار نیروهای اردوی ملی را از رقم 
سربازان  شمار  حاضر،  حال  در  سازد.  بیشتر  تعیین شده 
اردوی ملی به یک صد و هفتاد و شش هزار نفر می رسد 
که قرار است این رقم تا دوصد و چهل هزار نفر افزایش 

یابد. 
با این حال، با نزدیک شدن دومین کنفرانس بین المللی 
افغانستان در شهر بن آلمان، وزارت دفاع می گوید که از 
اشتراک کنندگان این کنفرانس توقع دارند که برخالف 
سربازان  تمویل  و  تجهیز  به  بن،  اول  کنفرانس  تصامیم 
اردوی ملی بیشتر توجه کنند تا این نیروها بتوانند ـ بدون 
از  تامین،  را  داخلی  امنیت  ـ  بین المللی  نیروهای  حضور 
را  منطقه  در  قوا  توازن  و  دفاع  افغانستان  ملی  حاکمیت 

حفظ کنند.
که  می گوید  داخله  امور  وزارت  حال،  همین  در 
افغانستان  اوضاع  مورد  در  پیش  ده سال  برداشت های 
صدیقی  صدیق  گفته ی  به  است.  متفاوت  امروز،  با 
افزایش تهدیدها  از  امور داخله، پس  سخنگوی وزارت 

مشارکت  برای  اعتماد  قابل  و  روشن  تعهد  نیازمند یک 
کنفرانس  هدف  و  است   2014 از  پس  جهانی  جامعه 
جهانی در مورد افغانستان نیز همین است. ما انتظار داریم 
بین المللی  سازمان  و  کشور   100 تقریبا  نمایندگان  تا 
این  در  افغان،  زنان  شمول  به  افغانستان،  مدنی  جامعه  و 

نشست حضور بیابند. 
تمرکز  مهم  موضوع  محور  بر  جلسه،  این  کار  دستور 
تدریجی  سپردن  ملکی  جنبه های  اول،  داشت:  خواهد 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان. ما باید روی مساله 
اساسی تقویت بیشتر اداره ملکی، آوردن اصالحات در 
داشته  تمرکز  فساد  با  مبارزه  و  قانون  حاکمیت  جهت 

باشیم.
سال  از  پس  جهانی  جامعه  درازمدت  مشارکت  دوم، 
باید به روشنی تعریف شود. ما سه رکن را برای   2014
ملکی،  اصالحات  تداوم  می کنیم:  پیشنهاد  کار  این 
حمایت مستمر از آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان 
عمل  در  در جهت  افغانستان  به  و کمک  درازمدت  در 
افغان  به منافع مردم  اقتصادی مطابق  درآوردن پوتانسیل 

و منطقه.
افغانستان  تالش های  جهت  در  بین المللی  حمایت  سوم، 
افغانستان  دولت  بیابد.  ادامه  باید  آشتی  و  مصالحه  برای 
یک روند جامع را برای آوردن صلح طرح ریزی کرده 

نیروهای  افزایش  متوجه  جهانی  جامعه   ،2005 سال  در 
»بحث هایی  گفت:  صدیقی  آقای  شد.  افغانستان  امنیتی 
که در باره قوت های نظامی افغانستان در 2001 صورت 
گرفته بود و در آن جا تعداد عساکر مشخص شده بود، 
بدون شک چیزی نبود که آن برنامه عملی می شد. لذا با 
گذشت زمان، فیصله بر این شد تا نیازمندی های اساسی 
افغانستان و کمیت نیروهای امنیتی اش درست درک شود 

و در راستای تقویت آن کمک صورت گیرد.«
سخنگوی وزارت امور داخله، می افزاید که این وزارت 
از اشتراک کنندگان کنفرانس بن دوم می خواهد که پس 
امنیتی  نیروهای  تربیت  و  تمویل  تجهیز،  روی  این،  از 
بیشتر توجه کنند. به گفته ی صدیق صدیقی، درصورت 
نیروهای  پولیس،  سربازان  ظرفیت  بردن  بلند  و  تجهیز 
به  امنیت را، به خوبی،  امنیتی می توانند مسوولیت تامین 

عهده گیرند.
از کارشناسان  نورالحق علومی، یک تن  در همین حال، 
که  می گوید  نمایندگان،  مجلس  پیشین  عضو  و  نظامی 
امنیتی  نیروهای  ایجاد  مورد  در  اول،  بن  کنفرانس  در 
افغانستان، براساس خواست های همسایه ها توافق صورت 
کم  تشکیالت  گرفتن  نظر  در  او،  گفته ی  به  گرفت. 
برای نیروهای امنیتی، باعث شد که مشکالت امنیتی در 
افغانستان ـ روز به روز ـ افزایش یابد. آقای علومی گفت: 
طرف  از  که  خواهشاتی  با  تبانی  در  فقط  اول  بن  »در 
نیروهای  داشت،  وجود  پاکستان  چون  ما  همسایه های 
امنیتی افغانستان خاصتا اردوی ملی را هفتاد هزار نفر قبول 

کردند که مشکالت عایده از آن را تا امروز می بینیم.«
کنفرانس  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  علومی  آقای 
نیازمندی های  که  شود  تصمیم گیری  طوری  دوم،  بن 
از  جلوگیری  و  امنیت  تامین  بخش های  در  افغانستان 
او  شود.  گرفته  نظر  در  همسایه  کشورهای  مداخالت 
این،  از  افغانستان پس  این که دولت  برای  تاکید می کند 
نیاز به نیروهای بین المللی نداشته باشد، جامعه جهانی باید 
اصالح  امنیتی،  نیروهای  تجهیز  برای  کنفرانس  این  در 
پاسخ گو،  و  قدرتمند  نظام  آوردن  به وجود  و  ادارات 

تعهدات جدیدی بدهد.
افغانستان  کنفرانس دوم بن، آخرین چانس برای دولت 
و  درست  تصامیمی  که  صورتی  در  و  می شود  پنداشته 
مبنتنی بر اوضاع و احوال این کشور گرفته شود، احتمال 

دارد که شرایط در آینده بهتر از امروز گردد.

مصالحه  هنوز  شدید،  عقبگرد های  وجود  با  است. 
مطمین ترین راه برای دست یابی به یک صلح دوامدار و 

همه جانبه است.
دست کشیدن از خشونت، بریدن با تروریزم بین المللی و 
احترام به قانون اساسی افغانستان و اصول اساسی حقوق 
بشر که در آن درج است – به شمول مساوات حقوق زن 
افغان – همه عناصر غیرقابل انصراف و غیرقابل مذاکره 
برای هرنوع پیامدهایی که از روند صلح به میان خواهد 

آمد، می باشند. 
ده سال گذشته، قربانی های فراوان را، هم از سوی مردم 
بین المللی، در پی داشته  از سوی جامعه  افغانستان و هم 
است. چنین قربانی ها دقیقا برای این است که ما چیزهای 
پیشرفت های  برای  و  جهانی  امنیت  برای  را  زیادی 
صورت  به  این،  از  پیش  آورده ایم.  دست  به  افغانستان 
به  دسترسی  چنین  افغانستان  مردم  مقایسه،  غیرقابل 

آموزش، زیربنا و خدمات صحی نداشته اند.
نمی توانیم  آورده ایم،  دست  به  امروز  تا  آنچه  به  ما  اما، 
به کشوری  و  ثبات شود  با  باید  افغانستان  باشیم.  راضی 
چنین  نباشد.  صلح  برای  تهدیدی  دیگر  که  شود  بدل 
چیزی به پشتیبانی جامعه جهانی، به ویژه پس از خروج 
در  است.  نیازمند  تعیین شده،  زمان  در  خارجی  سربازان 
بن، ما می خواهیم سنگ بنای مشارکت های قوی را پس 
از سال 2014 بگذاریم؛ مشارکتی که بیشتر جنبه ی ملکی 

خواهد داشت.

دستور کار این جلسه، بر محور 
موضوع مهم تمرکز خواهد 

داشت: اول، جنبه های ملکی 
سپردن تدریجی مسوولیت های 

امنیتی به نیروهای افغان. ما 
باید روی مساله اساسی تقویت 

بیشتر اداره ملکی، آوردن 
اصالحات در جهت حاکمیت 

قانون و مبارزه با فساد تمرکز 
داشته باشیم.

 ظفرشاه رویی
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نشست بن دوم
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برای آینده افغانستان
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و گیدو وستروله، وزیرخارجه آلمان
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

4 - حق سلب آزادي شدگان
حقوق  جمله  از  آزادي شدگان  سلب  حق 
پذيرفته شده بشري هر محبوس و توقيف شده 
است که در سومين کنگره بين المللي حقوق 
تعريف  جزا و زندان ها پذيرفته شده و چنين 

گرديد:
رابطه  که  قانوني  اصول  و  قواعد  »مجموعه 
بين دولت و محکوم را از زمان شروع اجراي 
مي کند  تعيين  بازداشت  تاريخ  يا  مجازات 
اصالحي  روش هاي  کيفر،  اجراي  طرز  و 
با  آن ها  دادن  تطبيق  و  درماني  يا  تربيتي  و 
هم چنين  )مجرمان(  بزهکاران  شخصيت 
تشکيالت زندان ها و شرح وظايف مسووالن، 
آن ها  رعايت  اصولي  که  زندان ها،  در  کار 
کردن  آماده  و  زندانيان  وضع  بهبود  مستلزم 
آنان براي بازگشت به زندگي اجتماعي است 

موضوع »حقوق زندانيان«، است.« 
حق  اين  از  استفاده  اشکال  و  چگونگي   
کشور  هر  حقوقي  نظام  چهارچوب  در 
اسناد  مفادات  و  مدارک  درنظرداشت  با 
برنامه ريزي  و  تنظيم  بشر  حقوق  بين المللي 
ملي  قوانين  و  بين المللي  قوانين  مي شود. 
را  شدگان  آزادي  سلب  حق  افغانستان 
قانون  در  را  آن  و  تعريف  واضح  به صورت 
امور  محابس و توقيف خانه ها و مقرره تنظيم 

محابس و توقيف خانه ها گنجانيده است. 

پياله چای سبز را که عطر گل ياسمن می دهد، 
رو به رويم می گذارد و بشقاب خرماهای تازه 
بوريايی، يک  می کشد.  چوکی های  پيش  را 
ميز قهوه ای بزرگ و يک الماری پر از کتاب، 

اتاق را گرم و صميمی ساخته اند.  
روی  هم  با  می دهد  ترجيح  سادات  شهربانو   
و  بنشينيم  رنگارنگ  و  دست باف  سترنجی 
ناممکن  ناممکن،  بانو،  برای  بزنيم.   حرف 
نشود  حقيقت  که  نيست  خوابی  هيچ  است.  
او  نرسد.   نتيجه  به  که  نيست  راهی  هيچ  و 
را  زندگی  حقايق  تخيالتش،  با  می خواهد 
تک تک  می تواند  که  است  مطمين  و  ببيند 
به  نفسش  به  اعتماد  توانايی  با  را  آرزوهايش 
حقيقت مبدل کند.  همين اعتماد به نفس بود 
که او را کمک کرد در برنامه سينه فونداسيون/

cinefondation  جشنواره کن، با يکی از 
فرانسه  فلم سازی  شرکت های  مشهورترين 
)slot machine( قرارداد اولين فلم بلندش 
بزرگی  کارگردانان  که  شرکتی  ببندد،  را 
امروز  او  دارند.   را  با آن  آرزوی کار کردن 
گروهی  ميان  شناخته شده  جوان  کارگردان 
و  فرانسويان  ويژه  به  خارجی  سينماگران  از 
ميان  در  است؛  دست اندرکاران جشنواره کن 
نام »يک  به  کسانی که فلم ده دقيقه ای اش را 
به  رسيده  فلم  هزارن  ميان  از  که  وارونه«، 
جشنواره برگزيده شده و در جمع 12 فلم برتر 
 fortnight« جهان قرار گرفته بود، در بخش
زندگی«  به  »لبخند  مستند  فلم  و   »director
 »short filmcorner« بخش  در  را  او 

جشنواره کن 2011 تماشا نموده اند. 
شهربانو 21 سال قبل در يک روز زمستانی در 
ايران تولد شد،  افغان در  يک خانواده مهاجر 
ياد گرفت که  و  بزرگ شد  ايران  فرهنگ  با 
هويتش  ميزبانانش،  زشت  رفتار  از  فرار  برای 

کميسيون  اطالعات  بانک  در  موجود  ارقام   
سال  در  که  مي دهد  نشان  بشر  حقوق  مستقل 
از مجموع 852 مورد قضاياي ثبت شده   ،1389
درصد(    1.9( مورد   16 کميسيون،  دفاتر  در 
تشکيل  آزادي شدگان  سلب  نقض حق  را  آن 
مربوط  آن  مورد  آن جمله يک  از  که  مي دهد 

به زنان مي باشد. 
»شخصي به اتهام قتل به حکم نهايي محکمه به 
 7 حدود  در  مي گردد،  محکوم  حبس  سال  ده 
سال و 11 ماه حبسش را در محبس مرکز واليت 
بدخشان سپري کرده است، بر اساس اظهارات 
خواهر محبوس، آن ها چند مرتبه جهت مالقات 
کارمندان  و  مدير  رفته اند،  محبس  به  برادرشان 
نداده اند،  را  مالقات  اجازه  آن ها  براي  محبس 
تاکنون  متذکره  محبوس  آن که  علي رغم 
مقررات داخلي محبس را نقض نکرده، اخيرا دو 
نفر از خواهران محبوس جهت مالقات برادرشان 
به اداره محبس مراجعه مي کنند، مدير محبس به 
آن ها فحش داده و به افراد تحت امرش هدايت 
مي دهد که آن ها را از دفتر محبس اخراج کنند، 
در نتيجه يک تن از کارمندان محبس ايشان را 
محبس  محوطه  از  کرده  لت وکوب  به  تهديد 
محبس،  اداره  تعقيب  آن  به  مي کند،  بيرون 
محبوس متذکره را بدون داليل موجه  به محبس 
محبوس  اقارب  بعداً  مي دهد،  انتقال  پلچرخي 
مي شوند،  عارض  استيناف  سارنوالي  رياست  به 

خيال  هويتش  مورد  در  آن گونه  کند.  پنهان  را 
ببافد که فراموش کند افغانستان کجاست و چرا 
او در کشوری که زندگی می کند، بايد متفاوت 
ايرانيان  با  ما  کار  و  سر  کامال  که  آن  »با  باشد: 
بود و کارت سبز مهاجرت داشتيم و می توانستيم  
مکتب بخوانيم، اما وضعيت زندگی ما به مراتب 
تنها  پدرم  چون  بود؛  مهاجران  ديگر  از  بدتر 
برادرم  و  خواهر  سه  و  من  و  بود  خانه  نان آور 

درس می خوانديم.«
حقايق  بود،  خيال پردازی  کودک  بانو  شهر 
زندگی را دوست نداشت و از ديد ديگران دختر 
اطرافش  متوجه  هيچ گاهی  که  بود  غيرمعمولی 
نمی شد.  پدر و مادرش، خسته از جنگ و دود 
و باروت، که می خواستند فرزندان شان در فضای 
به دور از همه ناراحتی هايی که بر آنان رفته بود، 
و  افغانستان  مورد  در  هيچ گاهی  کنند،  زندگی 
جنگ های آن برايشان نمی گفتند.  برای همين از 

افغانستان فقط نامی به بانو رسيده بود. 
بود  مکتب  تمام  اول  شاگرد  که  آن  با  شهربانو، 
ته  غريبی  ترس  هميشه  داشتند،  دوستش  همه  و 
دلش بود و آن اين که مبادا روزی همه بدانند که 
او، افغان و يا به گفته دوستان ايرانی اش »افاغنه« 
معلمانش  و  فرهنگ همصنفان  در  افاغنه  است.  
در آن زمان، يعنی بدبخت و بی خانمان.  اما يک 
روزی اين ترس شهربانو، حقيقت شد و او را از 

آسمان خياالتش به زمين واقعيت ها آورد. 
که  آن  با  نمی رود،  يادم  هيچ گاهی  خاطره  »اين 
حاال برايم اصال مهم نيست و خيلی هم خنده آور 

آن ها  نمي دهد.  گوش  شکايت شان  به  سارنوالي  اما 
به دفتر واليتي کميسيون مستقل حقوق بشر مراجعه 

کرده و خواستار پيگيري قضيه گرديدند.«
قانوني و دشنام خواهر  انتقال غير  با قضيه  پيوند  در 
محبوس، با سارنوالي نظامي واليت بدخشان صحبت 
بررسي  را جهت  هياتي  وي  آمد،  عمل  به  تفاهم  و 
قضيه به محبس اعزام کرد. در نتيجه اقدامات هيات 
زودي  به  مي سپارد،  وعده  محبس  مدير  مذکور، 
انتقال  قسمت  در  و  گرديده  کابل  واليت  عازم 
و  کرده  تفاهم  محابس  رييس  با  متذکره  محبوس 
او را به محبس واليت بدخشان انتقال خواهند داد، 
هم چنين مدير محبس، موضوع دشنام را تاييد و از 
خواهران محبوس در حضورداشت سارنوالي نظامي 
انتقال  خواستار  شاکي ها  و  کرد  معذرت خواهي 
واليت  محبس  به  پلچرخي  محبس  از  برادرشان 
بدخشان گرديدند، در نتيجه با پيگيري قضيه توسط 
واليت  به  کابل  از  محبوس  کميسيون،  کارمندان 

بدخشان منتقل شد. 
معيار  قواعد   37 ماده  در  که  است  حالي  در  اين 
چنين  زندانيان  با  رفتار  براي  متحد  ملل  حداقلي 
آمده است: »زندانيان بايد تحت نظارت الزم، اجازه 
باشند و  با فاميل و دوستان خويش را داشته  ارتباط 
در فواصل زماني منظم از طريق مکاتبات يا مالقات، 

ارتباط بر قرار کنند. «
قتل، دستگير و در زندان زنانه  اتهام  به  »خانمي که 
واليت فارياب تحت توقيف مي باشد، در حالت بد 
مبتال  صعب العالج  بيماري  به  و  داشته  قرار  صحي 
گراييده  به وخامت  و وضعيت صحي وي  گرديده 
از سوي  نمي شود،  معرفي  مرکز صحي  به  اما  است 

هم پروسه تحقيق و محکمه وي در جريان است. 
در بند دوم ماده 22 قواعد معيار حداقلي ملل متحد 
»زندانيان  است:  آمده  چنين  زندانيان  با  رفتار  براي 
بايد  باشند،  درمان تخصصي  به  نيازمند  که  مريضي 
انتقال  ملکي  شفاخانه  يا  مخصوص  نهادهاي  به 
شفاخانه  چون  درماني  تسهيالت  اگر  شوند.  داده 
لوازم،  داراي  بايد  مي گردد  تاسيس  زندان ها  در 
ندانيان مريض و  ز  براي درمان  مناسب  دارو  اثاثيه، 

کارمندان کارآزموده صحي باشد.« 
ادامه دارد

بد  به دليل  اما فراموشش نمی کنم که چگونه  است، 
پنهان می کردم.   را  برخورد ديگران من هويتم  بودن 
برخورد  چون  می کشيدم،  خجالت  بودنم  افغان  از 
اطرافيانم را با افغان های ديگر ديده بودم و می دانستم 
برخورد  من  با  هستم، چگونه  افغان  بدانند  که  همين 
می کنند؛ اما دليل اين نفرت و انزجار را نمی دانستم و 
در مورد افغانستان هم فقط می دانستم جنگ است و 
نمی توان آنجا زندگی کرد.  رويه آنها بد بود؛ قبل از 
آن که من کشف کنم که هويت چيست، افغان کيست 
و افغانستان کجاست.  در مکتب به جز مسوول اداری 
هيچ کسی نمی دانست که ما از افغانستان هستيم و او 
هم فقط اول هر سال ما را می ديد، اما نمی دانم چگونه 
معلم قرآن ما از اين موضوع با خبر شد و خواست به 
شکلی به همه بفهماند که اين شاگرد اول مکتب که 
اين قدر برای تان عزيز است، از افغانستان است.  برای 
همين يک روز که از صنف بيرون می شد، برگشت 
و به من گفت می بخشيد شما افاغنه هستيد؟ آن روز 
نه شهربانويی. خيلی  نه مکانی و  بود  نه زمانی  ديگر 
شرمنده شدم و نمی دانستم چه بگويم.  بعد از همان 
روز همصنفی هايم مرا به يک ديگر نشان می دادند و 
می گفتند که اين افاغنه است و همين باعث شد من 
هميشه در يک دنيايی خيالی باقی بمانم و هيچ وقت 
واقعيت ها  از  کنم چون  زندگی  واقعيت  در  نخواهم 
دل خوشی نداشتم.  من فکر می کردم افغانستان جای 
اما واقعيت های بعد از جنگ  ايران خواهد بود،  مثل 

چيز ديگری بودند.«
ادامه دارد

در  جهانی  گفتگوی  از  فرهنگی،  گوناگونی  از  آکنده  جهانی  در  می توان  آيا 
باب حقوق بشر سخن گفت؟ گرچه مبحث حقوق بشر )چه در لفظ و چه در 
»فرهنگ«  اصالت  بر  مبتنی  هشدار های  نبوده،  فارغ  سياسيات  از  هيچ گاه  عمل( 
و  ملل  سازمان  بحث  های  در  است.  شده  بيشتر  و  بيش  اخير  سال  چند  اين  در 
نصايح  ولوله  درس،  و کالس های  روزنامه  ها  سرمقاله  و  دولتی  اعالميه  های  در 
هر  ساکن  گروه های  ميان  فرهنگی  تفاوت های  بيشتر  مراعات  لزوم  باب  در 
کشور )و همچنين رعايت منزلت جامعه  های ديگر( شدت غيرمنتظره ای گرفته 
به  بين گروهی  خشونت های  جاگير  همه  شيوع  جهانی،  سياست های  در  است. 
طرح پرسش های نگران کننده ای در مورد مناسبت و دامنه تاثير يک رهيافت 
مبتنی برحقوق بشر، در رفع منازعات نيرو های منسوب به فرهنگ  های متفاوت، 
انجاميده است. با وجود اين حتا آنان که به حساسيت های   فرهنگی اذعان دارند، 
متوجه هستند که حساسيت های فرهنگی، با خشم و بيزاری که رنج  های بشر به 

طور غريزی بر می انگيزد، به چالش کشيده شده و مورد حمله قرار می گيرد.
استدالل مبتنی بر اصالت فرهنگ در ارتباط با منافع گوناگونی مطرح می شود: در 
مناسبات سياسی بين المللی، ندای خودمحور و بی تفاوت )به حقوق بشر( ديروز، 
امروز به فريادی قلدرمآبانه تبديل شده ]و نقد حقوق بشر را به انحصار خود در 
آورده[ و صدای ناباوران به فرمول تغييرناپذير پندار جاافتاده ليبرال محور را، که 
تاکيد می ورزد، در هياهوی خود گم  بر فرديت و حقوق سياسی و شهروندی 
کرده است )خاتمه جنگ سرد به قدرت  های غربی تحت رهبری اياالت متحده، 
با اين، نقض  اقتصادی و مزايای دفاعی غول آسا بخشيده است(. همزمان  توان 
افراطی و گسترده حقوق بشر توسط دولت  ها و گروه  هايی که عملکرد فراقانونی 
در  مثال  می شود.  توجيه  حتا  و  مدافعه  فرهنگی  تفاوت  های  لوای  تحت  دارند، 
کنفرانس وين که به سال 1993 منعقد شد، کشور  هايی با فرهنگ  های متفاوتی 
به  فرهنگی،  با کشور های واجد همبستگی  ماليزيا همنوا  و  چون چين و سوريه 

انتقاد از جنبه  های گوناگون آرمان حقوق بشر پرداختند.
مفهوم حقوق بشر تاريخا پديده ای است محدود و مبتنی بر شرايط. معذالک چيزی 
که به ندرت به سنجش گرفته می شود خوِد مضمون »تفاوت« است که در باب 
آن بسيار در بوق و کرنا دميده اند. چنين می نمايد که ِصرِف ادعای متفاوت بودن 
برای ما کافيست تا وجود اين تفاوت را بپذيريم و نيروی خود را صرف حفظ 
صلحی کنيم که در ميان گروه  های اجتماعی متفاوت به خطر افتاده است. در واقع 
ناهمگونی  های  بشر، در جهان  مناسبات فرهنگ و حقوق  باره  تصوری خام در 
ما، منجر به ظهور دو گروه ]نظری[ شده است. مدافعان جهانشمولی از يک سو 
مانگاالپوس   - دانلی1989  )جک  ديگر  سوی  از  فرهنگی  نسبيت  طرفداران  و 
که  ـ  »ناغرب«  و  »غرب«  بين  تمايز   به  ارجاع  پوليس1980(.  و  شواب   -1978
بر مبنای  ابزار شخصيت سازی برای خود  به  ـ  ابهام نيست  از  به هيچ وجه خالی 
)ادوارد  است  شده  تبديل   ،]  other[ ديگری  شخصيت  از  تحقيرآميز  تعريفی 
فرهنگی  سلطه  نظرش  به  آنچه  مقابل  در  تمکين  از  دولتی  وقتی   .)1979 سعيد 
حقوق بشر است سر باز می زند، هم حاميان و هم منتقدينش به ابقای دو گروه 
مخالفی مدد می رسانند که در هرکدام، با حذف مرز های جغرافيايی، انبوهی از 
فرهنگ  ها ]ی متفاوت[ در ورطه ای از يکپارچگی کاذب سقوط می کنند؛ يک 
گروه، حامل نشان حقوق بشر و گروهی ديگر بی نشان از آن. و چنين است که 
در »آفريقا« و در »اسالم« و غيره بايد به دنبال حقوق بشر گشت )کوباه 1987؛ 

ساجو(
ادامه دارد
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در مناسبات سیاسی بین المللی، ندای خودمحور و بی تفاوت 
)به حقوق بشر( دیروز، امروز به فریادی قلدرمآبانه تبدیل 

شده ]و نقد حقوق بشر را به انحصار خود در آورده[ و 
صدای ناباوران به فرمول تغییرناپذیر پندار جاافتاده لیبرال 
محور را، که بر فردیت و حقوق سیاسی و شهروندی تاکید 

می ورزد، در هیاهوی خود گم کرده است )خاتمه جنگ 
سرد به قدرت  های غربی تحت رهبری ایاالت متحده، 

توان اقتصادی و مزایای دفاعی غول آسا بخشیده است(. 
همزمان با این، نقض افراطی و گسترده حقوق بشر توسط 

دولت  ها و گروه  هایی که عملکرد فراقانونی دارند، تحت 
لوای تفاوت  های فرهنگی مدافعه و حتا توجیه می شود.
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ده سال حکومت داری بد در هرات

شکایت باشندگان شبرغان
از بی توجهی شهرداری به جاده های این شهر

 فریدون آژند - هرات

 بصیر فیاض ـ شبرغان
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بن،  اجالس  اولین  از  ده سال  گذشت  از  بعد  امروز، 
اوضاع  بررسی  برای  اجالس  دومین  دیگر  بار  یک 

افغانستان در بن آلمان برگزار می شود.
مهم  مساله  چند   ،2001 سال  در  بن  اول  اجالس  در 
مطرح شد که از جمله به وجود آوردن یک نقشه راه 
برای ایجاد یک دولت باثبات، با اصول دموکراتیک 
اساسی،  قانون  تصویب  قوا،  تفکیک  اصل  آن، 
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بود  راه اندازی 
که حیات سیاسی افغانستان را می توانست با تحوالت 

خاصی روبه رو سازد. 
مورد  در  هرات،  در  سیاسی  مسایل  کارشناسان 
به  ارتباط  در  دم  این  تا  اول  بن  اجالس  تاثیرات 
هرات  والیت  در  به خصوص  حکومت داری  مسایل 

نکته نظر های خاصی ارایه می دارند.
عقیده  این  به  سیاسی  امور  تحلیلگر  حقیقی،  سعید 
است که نشست بن در سال 2001 در شهر بن آلمان 
مهم ترین و عمده ترین نشستی بود که برای افغانستان 
دایر شد، ولی با تمام تالش جامعه جهانی برای ایجاد 
یک نظام باثبات و دموکرات و همچنین ساختن یک 
حکومت خوب، پاسخ این اصل ها مدنظر گرفته نشد 
به  همچنان  بن  اجالس  مفاد های  از  زیادی  بخش  و 

هدر رفت. 
اول،  سالیان  از  نیز  »هرات  می گوید:  حقیقی  سعید 
همین چالش های عمده را با خود داشت، گرچه یک 
مقدار فعالیت ها و کار های در ظاهر انجام یافت، ولی 
در  موجود  گسترده  فساد  جلو  نتوانست  مسایل  این 

اداره افغانستان را بگیرد.« 
به عقیده سعید حقیقی، در هرات نیز تعدادی زیادی 
از والیانی که در راس حکومت هرات تعیین شدند، 
یا  و  بگیرند  نظر  در  را  مردم  خواست های  نتوانستند 
خود چنان غرق در فساد بودند که دیگر توانی برای 
عقیده صاحب نظران،  به  نماند.  باقی  آنان  در  فعالیت 

باشندگان شهر شبرغان، شهرداري این والیت را متهم 
می کنند  جاده ها  بازسازي  قسمت  در  بي توجهي  به 
از  سال  یک  از  بیش  حدود  آن که  با  مي گویند  و 
هنوز جاده های  تا  ولي  مي گذرد،  وعده هاي شهردار 

این شهر به همان حالت قبلي خود قرار دارد.
ده ها  والیت،  این  در  آن که  با  که  می افزایند  آنان 
میلیون دالر برای بازسازي سرك ها به مصرف  رسیده 
است، ولي هم اکنون این جاده ها در مدت کمتر از سه 

سال در حال از بین رفتن است.        
جاده های شهر شبرغان، حدود سه سال قبل بازسازی 

شد، اما اکنون وضعیت خیلی ناگوار دارد.   
به  شبرغان  شهر  باشندگان  از  تن  یک  زمان،  محمد 
روزنامه 8صبح گفت: »عدم تفتیش و کنترول  دقیق 
از  این جاده ها  است که  باعث شده  پروژه ها،  این  از 

کیفیت خوب برخوردار نباشد.« 
وي افزود: »در تمام شهر شبرغان، چهار جاده اسفالت 
شده بي کیفیت موجود است، ولي ده ها جاده دیگر، 
مقام ها  از سوي  توجه  هیچ  دارد که  قیرریزي  به  نیاز 

نیست که ما از روی یک سلسله چالش های عمده به 
اغماض بگذریم.«

موجود  چالش های  »مهم ترین  افزود:  سالک  آقای 
در پیش روی حکومت افغانستان، ناامنی فزاینده، فقر 
مفرط، فساد اداری و ایجاد چهارچوب های مشخصی 
که بر اساس خواست های قومی و قبیلوی تشکیل شده 

است، می باشد.«
مشروعیت  بحران  که  می دهد  ادامه  سالک  یما 
حکومت در اذهان عمومی باعث شد که دیگر کمتر 
از همین  و  اعتماد کند  این حکومت  به  بتواند  کسی 
خاطر فاصله مردم با حکومت روزبه روز بیشتر و بیشتر 

شده می رود. 
یما سالک گفت: »اکثر والی هایی که به هرات تعیین 

افتادن خانم ها، مردان  بارها شاهد  باقي نمي ماند و ما 
کهن سال و حتا کودکان بوده ایم.«   

از  شدنش،  مقرر  اوایل  در  شهردار،  که  گفت  وي 
جاده ها دیدن کرد و به مردم وعده داد که به زودترین 
تا  ولي  کرد،  خواهد  قیرریزی  را  جاده ها  فرصت، 
امروزهیچ احوالي از قیر و یا از جناب شهردار نیست.

نبود  از  شهر،  داخل  دکانداران  تن  یک  فقیر محمد، 
والیت  در  منظم  ماسترپالن  و  درست  دولت داري 
دولت داري  »نبود  مي گوید:  جوزجان شکایت کرده 
درست است که باعث شده بازسازي به کندي پیش 
ما  به  آمد  شهردار  آقاي  جناب  که  اول  روز  برود، 
خواهد  قیر  را  شهر  داخل  سرك هاي  که  داد  وعده 
از  مي گذرد،  سال  نیم  و  یک  که  اکنون  ولي  کرد، 

قیرریزي جاده ها هیچ خبري نیست.«
وي گفت: »جاده اول، دوم و سوم خدیجه جوزجاني، 
جاده عرب خانه، میرویس مینه و یا جاده بین مقام والیت 
و ریاست شهرداري از پرازدحام ترین جاده هاي داخل 
شهر مي باشد و خود شهردار همه روزه آنرا مي بیند که 
مردم در بهار و زمستان دچار مشکالت هستند، ولي 

هیچ توجهی به این جاده ها نمی کند.«
وي افزود: »سه چهار سرك داخل شهر را که ساخته اند 

آن هم از کیفیت خوب برخوردار نیست.«
امراهلل، یک تن از تکسی رانان داخل شهر مقصر اصلی 
را  محلی  حکومت  بی توجی های  و  قراردادکننده ها 

می داند.

را  هرات  چون  مهمی  شهر  مدیریت  توان  شده اند، 
نداشته اند و به همین خاطر نتوانسته اند تا خواست های 

مردم را در نظر بگیرند.«
برای  نبود یک میکانیزم اصولی  به گفته یما سالک، 
گروه های  تا  است  شده  باعث  خوب  حکومت داری 
حکومت  فراروی  عمده  چالش  می تواند  که  مذهبی 
فوق العاده  نموی  و  رشد  هرات  در  باشند،  افغانستان 
یابد و این نهاد های سنتی مذهبی بر اساس گزارش های 
موجود، هنوز هم به طور گسترده در پی امتیازگیری 

از دولت افغانستان اند. 
و اما نوعیت حکومت داری در ده سال گذشته را مردم 
با خوبی درك کرده اند و نسبت به ان حساسیت های 

خاص شان را دارند. 
می گوید:  هرات  نو  شهر  در  دوکاندار  عبدالفغور، 
پایه های حکومت  انتظار تحکیم  ما  این ده سال  »تمام 
بر  در سراسر کشوررا داشتیم، ولی حاال می بینیم که 
عالوه آن که حکومت هیچ گاهی نتوانست هیچ کاری 
برای خود بکند، مردم را نیز به دست طوفان حوادث 

سپرد.«
که  محلی  »حکومت های  می دهد:  ادامه  عبدالغفور 
فکر  به  بیشتر  دارند،  حضور  والی ها  آن  راس  در 
خواست های فردی خود اند و نسبت به افکار عمومی 

هیچ گونه واکنشی نشان نمی دهند.«
را  والیت  این  در  حکومت داری  نیز  هرات  در  زنان 

ضعیف می دانند. 
می گوید:  هروی  محجوبه  لیسه  در  معلم  هما،  بانو 
خواست های  نتوانسته  هرات  در  محلی  »حکومت 
مردم، خصوصا زنان را، در زمینه های مختلف در نظر 

گیرد.«
دولتی  ادارات  در  زنان  هرات  در  »هنوز  گفت:  او 
را  زنان  دادگاه ها  در  نمی شوند،  پذیرفته  درستی  به 
در  زنان  نقش  همچنان  و  می دانند  دوم  درجه  فرد 

فعالیت های سیاسی و فرهنگی بسیار پایین می باشد.«
این گونه  هرات،  شهروندان  گفته های  به  توجه  با 
تا  است  نتوانسته  افغانستان  دولت  که  می شود  معلوم 
عرصه  در  را  خود  تعهد های  گذشته  ده سال  این  در 
شهروندان  اکثر  و  دهد  انجام  خوب  حکومت داری 
هرات به این عقیده اند که ده سال گذشته برای هرات 

ده سال حکومت داری بد بوده است.  

او گفت: »قراردادکنندگان این جاده ها به چشم مردم 
خاك را می زنند و این جاده ها  را بی کیفیت و فاقد 
نقشه ماستر پالن، قیر ریزی می کنند که با اندك تغییر 
موسوم، کیفیت خود را از دست داده و رو به خرابی 

می رود.«
دلیل  جوزجان،  در  ساکن  انجنیران  از  شماری  اما 
و  آب رو ها  نبود  در  را  سرك ها  زودرس  خرابی 

بی کیفیت بودن قیر می دانند. 
شهر  این  انجنیران  از  یکی  حاجتي،  جیهون  انجنیر 
می گوید: »عمده ترین چیزی که باعث خرابی سرك 
می شود، مساله آب رو هاي آن و بی کیفیت بودن قیر 

است.«
وی افزود: »سرك که ساخته می شود باید آب رو های 
آن ابتدا سنجیده شود تا آب به سرك ها باال نشده و 
باعث نشست سرك نگردد و دیگر این که موادی که 
در سرك ها استفاده مي شود درست وبا کیفیت باشد، 
شده،  استفاده  این سرك ها  در  که  قیری  درحالی که 
قیر 75 درصد چه که 50 درصد هم نیست و آن هم با  
جغل خاك دار مخلوط شده که متباقي کیفیت آن را 

نیز از بین برده است.«
خواستیم در رابطه نظر شهردار این والیت را نیز داشته 
باشیم، اما او با تماس هاي  زیاد حاضر به مصاحبه نشد. 
با مسووالن شهرداری  بارها  خبرنگار روزنامه 8صبح 
تماس گرفت، اما هیچ کدام از مسووالن نخواستند در 

این رابطه جواب ارایه کنند.

افغانستان،  برای  متشکل  و  مدون  استراتژی  یک  نبود 
جامعه جهانی را که به طور مستقیم در افغانستان حضور 

داشت، با مشکالتی روبه رو کرده است. 
گذشته  ده سال  که  هستند  عقیده  این  به  تحلیلگران 
آن  کنار  از  نمی توان  که  دست آورد هایی  کنار  در 
به سادگی گذشت، مشکالتی خاص خود را نیز داشته 

است. 
همین  نیز  اجتماعی  سیاسی  امور  تحلیلگر  سالک  یما 

دیدگاه را دارد.
نیست  شک  جای  هیچ  مساله،  این  »در  می گوید:  او 
نظام  با  حکومت  یک  ایجاد  و  طالبان  سقوط  با  که 
برای  نیز  خوبی  و  مهم  دست آورد های  دموکراتیک 
افغانستان به ارمغان آورد، ولی این مساله به معنای آن 

نشده است.«
او گفت که حدود یک و نیم سال قبل، زمانی که تازه 
شهردار این والیت تعیین شده بود، به مردم وعده سپرد 
تا  ولي  مي کند،  اسفالت  را  شهر  داخل  جاده هاي  که 

امروز اثري از این قیرریزی موجود نیست.
کریم اهلل، یک تن از باشندگان جاده خدیجه جوزجاني 
این  مي شود،  باران  که  وقتي  زمستان،  »در  مي گوید: 
اندازه اي  به  به رودخانه مبدل شده وآب در آن  جاده 
عابرین  براي  گذشتن  جاي  دیگر  که  مي شود  جمع 

ACKU
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نشست  بن،  کنفرانس  برگزاری  آستانه ی  در  آلمان:  بن،  8صبح، 
برگزار  آلمان  بن  شهر  در  نيز  افغانستان  مدنی  جامعه  نمايندگان 
شد. اين نشست که به تاريخ دوم و سوم دسامبر برگزار شده بود، 
مسايلی مانند چگونگی برخورد با دست آورد های ده سال گذشته 
و پيشنهاد های جامعه مدنی به دولت افغانستان و جهان و چگونگی 
را  همسايگانش  به  افغانستان  برخورد  و  منطقه ای  همکاری های 

مورد بررسی قرار داد.
ثبات  آوردن  در  را  مدنی  جامعه  نقش  مدنی  جامعه  نمايندگان 
برای  را  تعهد شان  و  کردند  تلقی  عمده  کشور،  در  آرامش  و 
يکی  اسماعيل ذکی  آقای  ابراز کردند.  راه  اين  در  قربانی  دادن 
به  متعهد  افغانستان  مدنی  جامعه  گفت:  نشست  اين  سخنرانان  از 
و  بشری  ارزش های حقوق  نهادينه ساختن  و  تقويت دموکراسی 
تالش ها برای توسعه سياسی است و حاضر است برای اجرای اين 

تعهداتش قربانی نيز بدهد.
با اين حال، در کنار تعهداتی که جامعه ی مدنی برای آوردن ثبات 
به افغانستان ارايه کرد، پيشنهادهايی نيز به نشانی دولت افغانستان 
و جامعه ی جهانی از سوی سخنرانان فرستاد. به قول آقای ذکی، 
سازنده  و  فعال  ديپلوماسی  يک  مبنای  بر  بايد  افغانستان  دولت 
کشور های  سطح  در  و  منطقه ای  بعد  در  را  افغانستان  مشکالت 
همسايه حل کند و روابط افغانستان با ساير کشورها بايد مبتنی بر 

اصل خوداراديت ملت ها باشد. 
اين  به جامعه جهانی  پيشنهادهای جامعه مدنی  از  همچنان، يکی 
مورد  را  مردمی  و  ملی  بايد جامعه جهانی حکومت های  بود که 
حمايت قرار بدهد و نيز بايد نهادهای روند دموکراسی را تقويت 
انتخابات شفاف در  بتواند در راستای برگزاری  افغانستان  تا  کند 

انتخابات های پيش رو، شفافيت چنين انتخابات را تضمين کند.
داکتر حميرا قادری يکی ديگر از سخنرانان در روز دوم نشست 
به مبارزه با مواد مخدر به عنوان يکی از زيرمجموعه های امنيت 
راستای  در  بايد  افغانستان  که  گفت  و  کرد  اشاره  افغانستان  در 

انسان، قاچاق کاال و قاچاق اسلحه  با مواد مخدر، قاچاق  مبارزه 
موضع گيری فعال تری داشته باشد. به قول خانم قادری، افغانستان، 
يک  هنوز  شده،  مواجه  آن  با  که  فراوانی  مشکالت  وجود  با 
کشور برحال است. همچنان خانم قادری بر اهميت ثبات و صلح 
يادشان  ما  »همسايه های  داشت:  ابراز  و  کرد  اشاره  افغانستان  در 
افغانستان  که  باشند  خوش بخت  می توانند  صورتی  در  که  باشد 
خوش بخت باشد، منطقه خوش بخت؛ يعنی افغانستان خوش بخت. 

و افغانستان خوش بخت يعنی منطقه خوش بخت.«
مصالحه با طالبان و موضع گيری افغانستان در اين زمينه نيز يکی 
ديدگاه  از  آنچه  بود.  نشست  اين  در  بحث  مورد  موضوعات  از 
شمار زيادی از اشتراک کنندگان مهم جلوه می کرد اين بود که 
دست آورد های ده سال گذشته بايد جايگاه خود شان را در آينده 
در  زنان  امروز  که  نسبی  آزادی های  و  باشند  داشته  افغانستان 

افغانستان دارند هرگز نبايد قربانی صلح گردد.
بود  موضوعاتی  از  يکی  نيز  افغانستان  سياسی  نهادهای  تقويت 
از  يکی  قول  به  داشتند.  تاکيد  آن  بر  اشتراک کنندگان  که 
در  و  می روند  و  می آيند  نهاد  هر  در  افراد  اشتراک کنندگان، 
نهادها  که  ديد  افراد  اين  وجود  در  را  کارآيی  می توان  صورتی 

دارای نظم باشند و به حد کافی تقويت شده باشند.
در  افغانستان  مدنی  جامعه ی  نمايندگان  تالش های  مجموع،  در 
کنفرانس بن اينست تا به هر نحو ممکن اين اطمينان را به دست 
نيروهای  بياورند که دست آورد های سال های گذشته ی حضور 
بين المللی در افغانستان ادامه خواهد يافت. نگرانی را از بدتر شدن 
وضعيت زنان در افغانستان پس از سال 2014 می توان در سيمای 
ديد.  مدنی  جامعه  نشست  در  زن  اشتراک کنندگان  از  هريک 
همين است که بيشترين تالش های نمايندگان زن در اين نشست 
بر تعهدات الزم جامعه ی جهانی برای حمايت از افغانستان و روند 

توسعه در اين کشور پس از سال 2014 متمرکز است.

اين احتمال وجود دارد که حيوانات متوجه تغييراتی شيميايی که 
پيش از زلزله در آب های زيرزمينی روی  می دهد، شوند.

دانشمندان می گويند ممکن است همين تغييرات شيميايی در آب 
دليل رفتارهای عجيب حيوانات در ارتباط با زلزله باشد.

محققان در پی آنکه وزغ ها چند روز پيش از وقوع زلزله در يکی 
از شهرهای ايتاليا در سال 2009 محل زندگيشان را ترک کردند، 

تحقيقات خود درباره اين تغييرات شيميايی را آغاز کردند.
از  يکی  عنوان  به  را  حيوانات  رفتار  بتوان  شايد  که  گفتند  آنها 

راه های پيش بينی زلزله، به خدمت گرفت.
تحقيقات  بين المللی  نشريه  در  خصوص  اين  در  تحقيق  گزارش 

محيط زيست و بهداشت عمومی منتشر شده است.
در بخشی از اين گزارش، محققان ميکانيزمی را توضيح می دهند 
که در آن فشار بر سنگ های موجود در پوسته زمين باعث انتشار 
ذرات بارداری می شود که وارد فعل و انفعال با آب های زيرزمينی 

می شوند.
حيواناتی که در نزديکی آب های زيرزمينی زندگی می کنند به هر 

نوع تغييرات شيميايی در آن به شدت حساس هستند بنابراين آنها 
ممکن است چند روز پيش از اين که سنگ ها به لرزش درآيند و 

زلزله روی دهد آن را حس کنند.
از  گرانت  ريچل  و  ناسا  از  فراند  فرايدمن  رهبری  به  تحقيق  تيم 
اين  که  کرده اند  اميدواری  ابراز  بريتانيا  يونيورسيتی«  »اوپن 
فرضيه الهام بخش زيست شناسان و زمين شناسان برای همکاری با 
همديگر و پی بردن به چگونگی امکان کمک گرفتن از حيوانات 

برای تشخيص برخی نشانه های فرار زلزله باشد.
وزغ های ايتاليا اولين مورد از رفتارهای عجيب حيوانات پيش از 
وقوع زلزله نيستند. در طول تاريخ گزارش هايی از رفتار عجيب 
شده  ثبت  زلزله  وقوع  از  پيش  ماهی ها  و  دوزيستان  خزندگان، 

است.
برای مثال در سال 1975 در هايچنگ چين، بسياری از مردم يک 
از  مارها  بروز زلزله عظيم در آن شهر شاهد خروج  از  ماه پيش 

النه هايشان بودند.
اين بسيار عجيب بود، چون اين مارها در فصل سرد زمستان زمانی 
که در ميانه خواب زمستانی بودند، از النه هايشان بيرون خزيدند، 
کاری که در دمای خيلی پايين تر از صفر برای خزندگان خونسرد 

می تواند به مثابه خودکشی باشد.
از خواب  بيدار شدن خزندگان  اتفاق ها مثل  اين  از  اما هر کدام 
درياها  سطح  به  آب ها  قعر  ماهی های  آمدن  باال  يا  زمستانی، 
روايت های شخصی از افراد است و زلزله های بزرگ بسيار نادر 

است و بررسی وقايع منجر به آن امکان پذير نيست.
به همين دليل بود که مساله وزغ های ايتاليا متفاوت بود.

دادگاه عالی پاکستان، حسين حقانی سفير سابق آن 
کشور در امريکا را ممنوع الخروج کرده است.

از  جلوگيری  ماجرای  در  حقانی  آقای  نقش 
ممنوع الخروج  دليل  پاکستان،  در  نظامی  کودتای 

شدن او ذکر شده است.
شده  ادعا  پاکستان،  رسانه های  گزارش  اساس  بر 
آصف  تاييد  و  اطالع  با  حقانی  آقای  که  است 
نامه ای  علی زرداری رييس جمهور آن کشور در 
کودتای  از  امريکا  جلوگيری  خواستار  محرمانه 

نظامی در پاکستان شده است.
حسين حقانی و رييس جمهور پاکستان اين ادعاها 
را رد کرده و گفته اند که هيچ نقشی دراين ماجرا 

نداشتند.
آقای حقانی ماه گذشته از سمت خود به عنوان سفير 
اسالم آباد  به  و  داد  استعفا  واشنگتن  در  پاکستان 

بازگشت.
برای  را  ويژه ای  کميسيون  پاکستان  عالی  دادگاه 

تحقيق درباره اين موضوع تعيين کرده است.

متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
خشونت عليه معترضان در سوريه را به شدت 
بازرس  يک  که  است  گفته  و  کرده  محکوم 
با  مقابله  و  برخورد  نحوه  بررسی  برای  ويژه 
سوريه  در  دولت  مخالف  تظاهرکنندگان 

تعيين می کند.
در  خشونت ها  باره  در  شورا  اين  گزارش 
ملل  سازمان  امنيت  شورای  به  هم  سوريه 

متحد فرستاده خواهد شد.
از  برآورد کرده است که  سازمان ملل متحد 
هزار  چهار  سوريه  در  اعتراضات  آغاز  زمان 

نفر کشته شده اند.
نماينده بريتانيا در شورای حقوق بشر سازمان 
ملل متحد گفته است که قطعنامه روز جمعه، 
سخت گيرانه ترين  سوريه  عليه  دسامبر  دوم 
اين  سوی  از  تاکنون  که  است  قطعنامه ای 

شورا صادر شده است.
سازمان  و  فاحش  نقض  به  قطعنامه،  اين  در 
نظاميان  خشونت های  در  بشر  حقوق  يافته 

سوريه اشاره شده است.
ملل  از سازمان  دارد،  اين شورا که 47 عضو 
اقدامی  باره  اين  در  تا  است  خواسته  متحد 

مناسب انجام دهد.
عالی  کميشنر  پيالی،  ناوی  اين،  از  پيش 
حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره اتهامات 
مربوط به نقض حقوق بشر معترضان، خواهان 
رسيدگی به رفتار سوريه در دادگاه بين المللی 

کيفری شده بود.

خانم پيالی از جامعه بين الملل خواسته بود تا 
اقداماتی فوری و موثر برای محافظت از مردم 

سوريه در پيش بگيرند.
ولی نماينده سوريه در نشست شورای حقوق 
مشکالت  که  گفت  متحد  ملل  سازمان  بشر 
کشورش، از طريق جامعه بين الملل نمی تواند 

حل شود.
سازمان  مداخله  گونه  هر  که  دارد  هشدار  او 
سوريه  بحران  راحتی  به  می تواند  متحد  ملل 

را عميق تر کند.
ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  قطعنامه 
متحد در نشست اضطراری اين شورا در روز 
چهار  مثبت،  رای   37 با  دسامبر،  دوم  جمعه، 
رای مخالف و شش رای ممتنع تصويب شد.

اين  صدور  مخالفان  جمله  از  چين  و  روسيه 
بودند. قطعنامه 

ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  قطعنامه  در 
شده  مطرح  متعددی  درخواست های  متحد 
آزادی  خشونت ها،  فوری  توقف  که  است 
اعضای  تمام  تعليق  و  سياسی  زندانيان  تمام 
نيروهای نظامی سوريه که ظن آن می رود در 
جمله  از  باشند،  داشته  دست  خشونت ها  اين 

اين درخواست ها است.
در عين حال، برخی فعاالن حقوق بشر از اين 
که اين شورا به طور شفاف و روشن، سوريه 
نداده  ارجاع  کيفری  بين المللی  دادگاه  به  را 

است، ابراز ناخشنودی کرده اند.

منطقه خوش بخت يعنی افغانستان خوش بخت

حیوانات زلزله را پیش بینی می کنند

 دادگاه عالی پاکستان سفیر سابق آن کشور در امريکا را 
ممنوع الخروج کرد

صدور سخت گیرانه ترين قطعنامه علیه سوريه 
توسط سازمان ملل

ACKU
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حضور ۶۲ درصدی در 
نخستین مرحله انتخابات 

پارلمانی مصر 
 

بخش  می گوید،  مصر  انتخابات  برگزاری  مسوول 
 ۶۲ حضور  با  کشور  این  پارلمانی  انتخابات  اول 
درصدی واجدین شرایط برگزار شده است. به گفته 
می رود  انتظار  مصر،  مسلح  نیروهای  عالی  شورای 

نتایج این بخش از انتخابات روز شنبه، اعالم شود.
ابراهیم  عبدالمعز  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
است  اعالم کرده  انتخابات مصر  برگزاری  مسوول 
که در بخش اول انتخابات مجلس سفالی پارلمان 
مصر که هفتم و هشتم قوس، در نه والیت برگزار 
شد، از ۱۳.۶ میلیون فرد واجد شرایط، بیش از هشت 

میلیون نفر به پای صندوق های رای رفته اند.
مقایسه  اخیر، در  انتخابات  حضور ۶۲ درصدی در 
با انتخابات دوران حکومت حسنی مبارک، بی سابقه 

است.
به دنبال برگزاری این انتخابات، حزب اسالم گرای 
پیروزی  که  کرد  اعالم  اخوان المسلمین  میانه رو 

بزرگی نصیبش خواهد شد.
اخوان المسلمین مدعی شده  است که حزب »آزادی 
و عدالت«، از احزاب این گروه اسالم گرای میانه رو، 
به خود  را  آرا  انتخابات، ۴۳ درصد  اول  در بخش 

اختصاص خواهد داد.
این  در  شرکت  برای  عدالت«  و  »آزادی  حزب 
به  دست  کوچک تر  احزاب  از  برخی  با  انتخابات 

ایتالف زده است.
حزب اخوان المسلمین سال ۱۹۲۸ در مصر تاسیس 
شد و علی رغم غیر قانونی اعالم شدنش در دوران 

حسنی مبارک، از حمایت مردمی برخوردار است.
اخوان المسلمین در عین حال پیش بینی کرده است 
آرای  از  درصد   ۳۰ نیز  سلفی ها  »النور«  حزب  که 
حالی  در  این  و  کرد  خواهد  دریافت  را  انتخابات 
است که حزب »النور« پیروزی ۲۰ درصدی را برای 

خود پیش بینی کرده است.
انتخابات  در  اسالمی  تندرو  ایده های  با  سلفی ها 
است  اعالم کرده  نور  پیدا کرده  اند. حزب  حضور 
سواحل  الکلی،  مشروبات  ممنوعیت  خواهان  که 
همچنین  و  اسالمی«  »غیر  ادبیات  و  هنر  مختلط، 
خواستار عدم حضور زنان و مسیحیان در پست های 

اجرایی است.
با این حال، اخوان المسلمین بر میانه روی تاکید دارد 
احیای  فساد،  به  دادن  پایان  آن،  اعضای  گفته  به  و 
اقتصاد و ایجاد یک دموکراسی حقیقی در مصر از 

سوی این حزب در ارجحیت قرار دارد.
مجلس  انتخابات  مصر،  مسوول  مقامات  گفته  به 
و  شد  خواهد  برگزار  مرحله  سه  در  مصر  سفالی 
از  درصد   ۳۰ سرنوشت  انتخابات  این  اول  بخش 
تعیین  را  پارلمان مصر  ۴۹۸ کرسی مجلس سفالی 

خواهد کرد.
بخش های دوم و سوم این انتخابات که در مجموع 
به  داد،  خواهند  پوشش  را  مصر  دیگر  استان   ۱۸
ترتیب ۲۳ ماه قوس و ۱۳ جدی برگزار شده و بنابر 
سفالی  مجلس  انتخابات  نهایی  نتایج  قبلی  اعالم 

مصر، ۲۳ ماه جدی اعالم می شود.
پس از این رای گیری، انتخابات مجلس علیای مصر 
به  نهایت،  در  و  می شود  برگزار  مرحله  سه  در  نیز 
گفته ارتش مصر، مردم مصر، جون سال ۲۰۱۲ برای 
انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق های رای 

خواهند رفت.

هرگونه  که  می گوید  امریکا  دفاع  وزیر  پانه تا،  لیون 
فارس  خلیج  در  دریایی  شد  و  آمد  جریان  در  اختالل 

برای امریکا به مثابه »عبور از خط سرخ« است.
آقای پانه تا گفت: »ایران یک تهدید بسیار جدی برای 

همه ما )کشورهای جهان( تلقی می شود.«
»هیچ  گفت:  ایران  هسته ای  برنامه های  به  اشاره  با  او 
تهدیدی در خاورمیانه جدی تر از ظهور یک ایران اتومی 

نیست.«
وی همچنین تاکید کرد که باراک اوباما، رییس جمهور 
ایران  هسته ای  برنامه  علیه  نظامی  گزینه  هیچ گاه  امریکا 
را از مد نظر دور نکرده است اما برای به کارگیری این 
هسته ای  مراکز  علیه  احتمالی  حمله  هرگونه  یا  گزینه 

ایران، باید تمام جوانب به دقت بررسی شود.
آقای پانه تا در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمله نظامی 
به ایران گفت: »حمله نظامی به مراکز هسته ای ایران، در 
بهترین حالت، تنها یک یا دو سال برنامه های اتومی این 
کشور را به تاخیر خواهد انداخت و ما باید درباره تمامی 

پیامدهای احتمالی چنین اقدامی به دقت فکر کنیم.«

اقتصادی،  تبعات  امریکا،  دفاع  وزیر 
را  ایران  به  حمله  منطقه ای  و  سیاسی 
چنین برشمرد که هرگونه حمله نظامی 
منطقه ای  حمایت های  احتماال  ایران  به 
افزایش  را  کشور  این  حکومت  از 
منطقه  و  جهان  اقتصاد  بر  داد؛  خواهد 
ایران  احتماال  و  گذاشت  خواهد  تاثیر 
و  پایگاه ها  به  رساندن  آسیب  برای  را 
خاورمیانه  کشورهای  در  امریکا  منافع 

تحریک خواهد کرد.
و  پرسش  جلسه  در  امریکا  دفاع  وزیر 
اسراییل خواست که  از  پاسخ همچنین 

برای جلوگیری از انزوای بیشتر در خاورمیانه تالش کند.
وزیر دفاع امریکا که ماه اکتوبر گذشته به اسراییل سفر 
برقراری  برای  که  خواست  کشور  این  از  بود،  کرده 
دوباره رایزنی ها با ترکیه و مصر، متحدان امنیتی اسراییل 

در منطقه، بکوشد.
خواستار  که  کشورهایی  با  می تواند  »اسراییل  گفت:  او 

را گسترش  روابط خود  هستند  منطقه  در  اوضاع  تثبیت 
دهد؛ کشورهایی چون ترکیه، مصر و اردن.«

آقای پانه تا به دولت مردان اسراییل توصیه کرد که برای 
خودگردان  تشکیالت  با  صلح  مذاکرات  سرگیری  از 

فلسطین هم تالش کنند.

صدور  با  سعودی  عربستان  در  اسالم گرا  مهم  گروه  یک 
رانندگی  شدن  قانونی  که  است  کرده  اعالم  اطالعیه ای 
موتر توسط زنان در عربستان، به »رواج فساد« دراین کشور 

خواهد انجامید.

صدور  که  است  کرده  نگرانی  اظهار  همچنین  گروه  این 
مجوز رانندگی برای زنان در این کشور می تواند پایانی بر 

»حفظ بکارت« در میان زنان عربستانی باشد.
در گزارشی که این گروه برای شورای عالی عربستان آماده 
کرده، همچنین تاکید شده است که آزادی رانندگی زنان 
می تواند به افزایش روسپی گری، طالق و همجنس خواهی 

بینجامد.
این گروه، گزارش خود را در قالب یک تحقیق دانشگاهی 
که  شورایی  است؛  کرده  تقدیم  عربستان  عالی  شورای  به 
کشور  این  در  زنان  رانندگی  آزادی  مورد  در  می تواند 

تصمیم گیری کند.
زنان عربستان سعودی، طی سال های اخیر، تالش می کنند 

تا »حق رانندگی موتر« در جاده های این کشور را از طریق 
تصویب قانونی در این رابطه، به دست آورند.

براساس قوانین اسالمی عربستان سعودی، زنان برای شرکت 
در محیط عمومی باید از مردان خانواده اجازه داشته باشند.

با این وجود خبرنگاران می گویند که ملک عبداهلل، پادشاه 
 ۲۰۰۵ سال  در  سلطنت  تخت  به  رسیدن  زمان  از  عربستان 

مواضعی اصالح طلبانه نسبت به حقوق زنان داشته است.
در همین حال، مناقشه ها بر سر این موضوع تبدیل به نمادی 
از گفتگوها پیرامون حقوق زنان در این کشور شده است و 
بسیاری تصویب چنین قانونی را پیش زمینه ای برای حضور 

بیشتر اجتماعی زنان عربستانی می دانند.
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1- مقاله باید در فونت 14 خط تایمز نیورومن تحریر و کمتر از 3 صفحه نباشد.
۲- مقاالت باید کمتر از یک هزارودوصد و بیشتر از یکهزاروپنجصد کلمه نباشد.

3- مقاالت باید در فارمت word باشد.
لطفآ سافت کاپی مقاالت تانرا الی ساعت 4 بجه بعد از ظهر ۲1 قوس سال روان به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمائید.

communication@arcs.org.af
walid_akbar_84@yahoo.com
walidakbar.sarwary@arcs.org.af

جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید.
0777715118
07777151۲9

خلیج فارس برای امریکا سرخ است

اعتراض یک گروه اسالم گرا به حق رانندگی به زنان عربستانی
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